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Cereri Mărci publicate în 09/03/2023
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2023 01276 02/03/2023 RTC PRO INVEST GROUP SRL RTC PRO INVEST GROUP DIN

CLUJ-NAPOCA

2 M 2023 01287 02/03/2023 BEAR COMPANY SRL OF

3 M 2023 01311 02/03/2023 CRIȘAN AUGUSTIN - RĂZVAN G.Y.S.T · Inspired by
Copenhagen · served in
Bucharest

MARTIN SRL
FERMA MARTIN

7 M 2023 01925 02/03/2023 STUFFIX SRL Stuffix

8 M 2023 01926 02/03/2023 ÎNVĂȚĂCEL S.R.L. ÎNVĂȚĂCEL

9 M 2023 01927 02/03/2023 ASOCIATIA KULTERRA
PENTRU PROMOVAREA
ARTELOR

MOBU International Art Fair of
Bucharest

10 M 2023 01928 02/03/2023 ALPHA SIMSERV SRL AUTO ALPHA TRADE

11 M 2023 01929 02/03/2023 SC DAVER AMBIENT SRL NEODET

12 M 2023 01930 02/03/2023 NUOVO MEDIA LOGISTICS
S.R.L.

FANATIKSPORT

13 M 2023 01931 02/03/2023 NUOVO MEDIA LOGISTICS
S.R.L.

STAR CAZINO

14 M 2023 01932 02/03/2023 SC LIFEDENT SCIENCES SRL Life Dent

15 M 2023 01933 02/03/2023 AREUS TECHNOLOGY SRL roadn

16 M 2023 01934 02/03/2023 ANAMARIA GAVRILA POT Partidul Oamenilor Tineri

17 M 2023 01935 02/03/2023 CUSTOMISABLE SIMPLICATED
SRL

mysimplicated

18 M 2023 01936 02/03/2023 DEVEO MEDIA SRL FRAM

19 M 2023 01937 02/03/2023 NIVERO CONCEPT SRL nivazo

20 M 2023 01938 02/03/2023 BELLES MARKS LTD SUMAN

21 M 2023 01939 02/03/2023 ASOCIAȚIA SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE ANESTEZIE ȘI
TERAPIE INTENSIVĂ

SOCIETATEA ROMÂNĂ
ANESTEZIE TERAPIE
INTENSIVĂ

22 M 2023 01940 02/03/2023 SC DAVER AMBIENT SRL Gruner Arthur DEUTSCH
QUALITAT seit 1920

4 M 2023 01670 02/03/2023 RCL TECH S.R.L. RCL TECH

5 M 2023 01828 28/02/2023 BYTE NETWORK SRL PICADILI

6 M 2023 01857 02/03/2023 SC BIO LEGUME FRUCTE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2023 01941 02/03/2023 ANDCRIS DENTAL CLINIC SRL NOAH DENT

24 M 2023 01942 02/03/2023 IMOFINDER SRL IMOFINDER

25 M 2023 01943 02/03/2023 KEIA FARMING SRL KEIA FARMING

26 M 2023 01944 02/03/2023 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL
INC.

PROSTAPROTECT

27 M 2023 01945 02/03/2023 SOCIETATEA 2 PUI AVITERRA
SRL

DOI PUI ÎMPREUNĂ MAI
FERICIȚI

28 M 2023 01946 02/03/2023 SOCIETATEA 2 PUI AVITERRA
SRL

Doi Pui împreună mai fericiți
Hrănit cu porumb

29 M 2023 01947 02/03/2023 SOCIETATEA 2 PUI AVITERRA
SRL

Doi Pui împreună mai fericiți
Hrănit cu porumb

30 M 2023 01948 02/03/2023 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL
INC.

InflaMax

31 M 2023 01949 02/03/2023 SC TOTAL GAMA PROD SRL PUNGESCU

32 M 2023 01950 02/03/2023 SC PSG SQUAD SRL PSG SQUAD

33 M 2023 01951 02/03/2023 ALEXANDRA SABINA IVAN KIDDOS TIMELESS CLOTHING

34 M 2023 01952 02/03/2023 VALENTIN ALBESTEANU
IONESCU MIRUNA

BIBLIOTECA DIGITALA A
MUZICII USOARE ROMANESTI

35 M 2023 01954 02/03/2023 EVEDERM ESTETIC S.R.L. EVEDERM LOVE THE SKIN
YOU LIVE IN DERMATOLOGIE
ESTETICĂ ED

36 M 2023 01955 02/03/2023 ASOCIATIA ARADUL SOCIAL UTA ARAD

37 M 2023 01957 02/03/2023 STEFAN-VALENTIN MANDACHI CAIET DE STRATEGIE

38 M 2023 01958 02/03/2023 ALIN BÎLDEA
EMIL BÎLDEA

Scandinavia Elevator Group

39 M 2023 01959 02/03/2023 CRISTINA VIDRASCU-STURZA Dream Books

40 M 2023 01960 02/03/2023 ALIN BÎLDEA
EMIL BÎLDEA

SMART ELEVATORS

41 M 2023 01961 02/03/2023 AMCORP INTEGRATED
SERVICES SRL

EVERREADY RENEWABLE -
ESG - SUSTAINABILITY

42 M 2023 01963 02/03/2023 SALVAMED GLOBAL
TECHNOLOGIES SRL

SalvaMed

43 M 2023 01964 02/03/2023 AMCORP INTEGRATED
SERVICES SRL

SOL RESIDENCES CASA CU
PERFORMANTA ENERGETICA

44 M 2023 01965 02/03/2023 SC PDD DIVERS&HOMECARE
SRL

XPD

45 M 2023 01966 02/03/2023 IOAN BOROS Clubul dacilor
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
46 M 2023 01967 02/03/2023 CATERINA-NATALIA STRATAN of LOVE & YOGA

47 M 2023 01968 02/03/2023 IT SOLUTIONS.RO SRL ODOCS

48 M 2023 01970 02/03/2023 EURO-MAR-FIN S.R.L. LA NEAGU CARMANGERIE
PĂUNESTI-VN ANGUS
ROMÂNESC PREMIUM EST
2005

49 M 2023 01971 02/03/2023 RESPIRĂ VERDE SRL Respiră verde Avem grijă de
lumea ta!

50 M 2023 01972 02/03/2023 MARIA-ALINA OLTEAN SORRISO Beauty Salon

51 M 2023 01973 02/03/2023 CONSTANTIN MIHAIL
FLORESCU

LEONARD CAFFE

52 M 2023 01975 02/03/2023 VISCANI TRADE SRL salestore.ro

53 M 2023 01976 02/03/2023 CONSTANTIN MIHAIL
FLORESCU

CAFEAUA VAMPIRULUI

54 M 2023 01977 02/03/2023 SDC METAL SRL SDC METAL

55 M 2023 01980 02/03/2023 SC REGAL TELONLINE SRL FreeSound

56 M 2023 01981 02/03/2023 AGROGRAND SERV SRL AGROGRAND SERV

57 M 2023 01982 02/03/2023 BIG SECURITY PROTECTION
SRL

BIG SECURITY PROTECTION

58 M 2023 01983 02/03/2023 AMROU AL RHANI TALLAJ AT PERFORMANCE

59 M 2023 01984 02/03/2023 BLUTROT MEDICINE S.R.L. VICTORYDENT
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(210) M 2023 01276
(151) 02/03/2023
(732) RTC PRO INVEST GROUP SRL,

TĂUȚI NR. 112A, JUD. CLUJ,
TĂUȚI, CLUJ, ROMANIA

(540)
RTC PRO INVEST GROUP

DIN CLUJ-NAPOCA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate

───────

(210) M 2023 01287
(151) 02/03/2023
(732) BEAR COMPANY SRL, STR

DALIEI, BL. D3 , SC. A , ET. 3,
JUDET IASI, HOLBOCA, IAȘI,
ROMANIA

(540)
OF

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

3. Preparate de curățare și parfumare, altele
decât pentru uz personal, produse pentru
toaletă, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
produse de toaletă.

───────

(210) M 2023 01311
(151) 02/03/2023
(732) CRIȘAN AUGUSTIN - RĂZVAN,

ȘOS. IANCULUI NR. 128, BL. G,
SC. A, ET. 5, AP. 22, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

G.Y.S.T · Inspired
by Copenhagen ·

served in Bucharest

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2023 01670
(151) 02/03/2023
(732) RCL TECH S.R.L., BLD. G-RAL

VASILE MILEA NR. 16A, JUD.
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
STR. ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RCL TECH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 26.11.07;
14.01.05; 26.01.01; 01.01.01

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

42. Servicii IT, cu excepția serviciilor de
reparare, întreținere și instalare a calculatoarelor
și a componentelor de calculator, consultanță
IT, servicii de consiliere și asigurare de
informații, consultanță cu privire la securitatea
datelor, consultanță cu privire la securitatea
pe internet, dezvoltare software, programare
și implementare, dezvoltarea hardware-ului
pentru computere, dezvoltare de calculatoare,
dezvoltare de rețele informatice, dezvoltare de
sisteme computerizate, dezvoltare de sisteme
informatice, dezvoltare de sisteme pentru
prelucrarea de date, dezvoltare de sisteme
pentru stocarea de date, dezvoltare de sisteme
pentru transmisia de date, dezvoltare și testare
de metode de calcul, de algoritmi și de
software, diagnoza problemelor la hardware-ul
de calculator folosind un software, exploatare
de date, filigranare digitală (watermarking),
furnizarea de informații despre proiectarea și
dezvoltarea de software, de sisteme și de rețele
de calculatoare, gestionarea motoarelor de
căutare, închirierea hardware-ului și facilităților
pentru calculator, inginerie informatică, integrare
de sisteme informatice și rețele de calculatoare,
managementul proiectelor it, managementul

proiectelor informatice în domeniul procesării
electronice a datelor (edp), minare de
criptoactive, monitorizarea operării sistemului
informatic prin acces de la distanță,
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanță, planificare, creare,
dezvoltare și întreținere de site-uri web online
pentru terți, proiectare, creare și programare de
pagini web, întreținere de software de prelucrare
a datelor, securitate, protecție și reconstituire
it, servicii de duplicare și conversie a datelor,
criptografierea datelor și servicii de codificare,
servicii de găzduire, software ca și serviciu
și închiriere de software, redactare tehnică,
rezervarea problemelor de hardware și software
pentru computere, servicii consultative și
informații despre periferice de calculator, servicii
de cercetare informatică, servicii de configurare
a rețelelor informatice, servicii de informatică
cuantică, servicii de diagnostic computerizat,
servicii de analiză privind calculatoarele, servicii
de transfer de date, servicii de rețele informatice,
servicii de proiectare și programare informatică,
servicii tehnice privind calculatoarele, servicii
tehnologice în domeniul calculatoarelor, studii de
analiză comparativă cu privire la performanțele
sistemelor informatice.

───────
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NICOLAE LABIS NR. 1, SC. A, AP.
92, JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500171, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

PICADILI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

14. Bijuterii.
18. Bagaje, pungi, portofele.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2023 01857
(151) 02/03/2023
(732) SC BIO LEGUME FRUCTE

MARTIN SRL, SOS. PANTELIMON,
NR. 357, BL. B1, SC. A, AP. 9,
BUCUREŞTI, 021624, ROMANIA

(540)

FERMA MARTIN

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.11; 27.05.17; 26.01.03; 05.09.24;
05.03.13; 02.01.13; 26.04.05; 03.13.04

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

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

29. Alimente pe bază de legume fermentate
(kimchi), ardei conservati, ardei iuți chili,
umpluți, ardei iuți conservați, ardei iuți murați,
ardei iuți verzi, preparați, ardei jalapeno pane
și prăjiți, ardei jalapeño murați, ardei roșii
preparați, ardei, preparați, boabe, boabe de
mazăre galbenă, broccoli, caponata, căpșune,
conservate, căpșuni conservate, castraveciori,
ceapă murată, ceapă preparată, ceapă verde
prelucrată, cepe (legume) conservate, cepe
mici, concentrat de roșii, conserve cu legume,
conserve de fructe, conserve de legume,
conserve și murături, extracte de roșii, extracte
din legume pentru gătit (sucuri), extracte
din legume pentru gătit, legume amestecate,
legume conservate, legume conservate (în ulei),
legume decojite, legume feliate, la conservă,
legume fermentate, legume gata-tăiate pentru
salate, legume sărate, legume tăiate, legume
în saramură, legume în conservă, legume
uscate, leguminoase conservate, leguminoase

(210) M 2023 01828
(151) 28/02/2023
(732) BYTE NETWORK SRL, STR.
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prelucrate, morcovi, murături, murături mixte,
roșii conservate, roșii decojite, roșii în conservă,
suc de roșii pentru gătit, roșii, preparate, sucuri
de legume pentru gătit, usturoi conservat, varză
murată, vinete preparate.
31. Culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere brute şi neprocesate,
plante și roadele proaspete ale acestora,
produse agricole brute și neprocesate, produse
horticole brute și neprocesate, produse horticole
neprocesate, produse horticole brute, produse
agricole (neprelucrate), produse agricole brute.

───────

(210) M 2023 01925
(151) 02/03/2023
(732) STUFFIX SRL, STR. STEJERET,

NR. 66, CAM. 1, JUD. ARGEŞ,
COM. BASCOV, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
Stuffix

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

8. Arme purtate lateral, baionete, baionete
(săbii), bastoane extensibile, bastoane și tonfe
(pentru polițiști), boxuri (arme albe), cuţite
sub formă de articole sportive, cuțite de
lucru, harpoane, lame (arme), lame pentru
cuțite, lănci, pumnale, săbii, săbii-baston, spade,
săbii (spade), teci de sabie, truse de cuțite,
săbii japoneze, berbeci (scule de mână), braț
telescopic anti-revoltă, ciocane de urgenţă,
căngi de incendiu, dispozitiv de spart geamuri,
instrumente de deschidere forțată (instrumente
de mână), rangă halligan, instrumente manuale
de urgență și salvare, scule de tăiere de
urgență (de mână), scule multifuncționale pentru
situații de urgență (scule de mână), scule pentru
deschiderea ușilor în situații de urgență (scule
manuale), scule pentru pulverizare în situații
de urgență (scule de mână), scule pentru
spart geamuri, scule pentru tăiat centuri de
siguranță, topoare de pompier, arme ascuțite
și contondente, instrumente pentru igienă și
frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, aparate manuale pentru ondularea
părului, unelte de bobinare, fiare de ondulat,
instrumente de mână pentru ondularea părului,
non-electrice, instrumente de ondulat materiale
textile, ondulatoare de păr electrice, ondulatoare
electrice de păr, ondulatoare electrice pentru păr,
ondulatoare non-electrice, trimmere neelectrice

de tuns sprâncene, împletitoare de păr electrice,
aparate pentru aranjarea părului, accesorii
de pedichiură (instrumente manuale), ace
pentru găurirea urechilor, aparate electrice
de coafare, aparate operate manual pentru
îngrijirea cosmetică a sprâncenelor, clești pentru
întors genele, cuțite de potcovărie, cuțite pentru
debavurat, darace (unelte manuale), dispozitive
electrice de curbat gene, dispozitive electronice
utilizate pentru exfolierea pielii, fiare de călcat,
fiare de călcat electrice, fiare de călcat electrice
cu abur, fiare de călcat electrice cu temperatură
controlată, ondulator electric de păr, pensete,
ondulatoare pentru gene, lame de mașini
de tăiat, mașini de tăiat, mașini de tuns
(manuale), mașini de tuns, instrumente manuale
folosite în îngrijirea frumuseții, instrumentar de
pedichiură, foarfeci (unelte manuale), foarfeci
(unelte acționate manual), foarfece pentru
cuticule, foarfece de uz personal (electrice și
neelectrice), foarfece, aparate de tuns animale,
aparate de tuns animale (acționate manual),
aparate de tuns câini, foarfece electric de tuns
pentru animale (instrument manual), foarfece
pentru lână, mașini de tuns pentru animale
(unelte de mână), mașini de tuns pentru animale,
aparate de tuns animale, agrafe de păr pentru
bebeluși, aparate de epilat, aparate de ras,
aparate de tuns părul, electrice și acționate
cu baterii, aparate de tuns părul, non-electrice,
aparate electrice de tuns barba, aparate electrice
de tuns părul din nas, aparate electrice de tuns
părul din urechi, aparate electrice pentru tuns
părul, aparate electrice pentru tuns (instrumente
manuale), aparate laser pentru epilare, altele
decât cele de uz medical, aparate neelectrice de
tuns barba, aparate pentru epilat, electrice sau
neelectrice, aparate pentru epilat prin electroliză,
pieptene pentru contur barbă, pensete pentru
îndepărtarea părului, mașini electrice de tuns,
mașini de tuns părul, electrice și neelectrice,
mașini de tuns părul acționate manual, mașini
de tuns electrice de uz personal (acționate
manual), mașini de tuns electrice, mașini de
tuns (unelte acționate manual), foarfeci de tuns,
foarfece de tuns, mașini de tuns barba, aparate
pentru tăierea părului din nas, aparate pentru
tuns si aranjat barba și mustața, lame de ras,
aparate de bărbierit, aparate de bărbierit cu
vibrații, aparate de ras cu vibrație, aparate de
ras de unică folosință, aparate de ras electrice,
aparate de ras japoneze, aparate de ras, non-
electrice, brice (de bărbierit), casete cu lame
pentru aparate de ras, cutii adaptate pentru lame
de ras, distribuitoare de lame pentru aparate de
ras, dispozitive pentru distribuirea lamelor de ras,
lame pentru aparate de bărbierit, lame pentru
aparate de ras, lame pentru aparate de ras
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electrice, mașini de ras electrice, piele de ascuțit
briciul (curele din piele pentru ascuțit briciul),
rezerve de lame de ras, tocuri pentru aparate
de ras, truse de bărbierit, instrumente pentru
tunderea și îndepărtarea părului, unelte de mână
pentru exfolierea pielii, unelte de mână folosite
la eliminarea pielii întărite, instrumente manuale
de tuns, suporturi pentru foarfece, separatoare
de gene, storcătoare de tuburi manuale, nu de
uz casnic, răzuitoare de tapete, pulverizatoare
manuale cu pompă, pulverizatoare (unelte
acționate manual), plăci electrice de întins părul,
pensete pentru gene artificiale, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, accesorii pentru
manichiură, capete cu role pentru pile de picioare
folosite la eliminarea pielii întărite, capete cu role
pentru pile electronice de unghii, clești de unghii,
clești de unghii (unelte manuale), clești pentru
unghii, clești pentru unghii, acționați manual,
pentru animale de companie, clești pentru
unghii, pentru animale de companie, acționați
manual, dispozitive de tăiat bătăturile, dispozitive
neelectrice de șlefuit unghiile, etuiuri pentru
instrumente de manichiură, foarfeci (forfecuțe)
de unghii, freză electrică pentru unghii, truse
de pedichiură, truse de manichiură (electrice),
truse de manichiură, pile-ac, pile pentru unghii,
neelectrice, pile pentru picior, pile electronice
pentru picioare, pile electrice pentru unghiile
animalelor, pile electrice de unghii, pile de unghii,
electrice sau neelectrice, pile de unghii pentru
manichiură, pile de unghii, pile alimentate cu
baterii pentru unghii de animale, instrumente
pentru îndepărtarea cuticulelor, instrumente
pentru lustruirea unghiilor (neelectrice), ustensile
pentru împins cuticulele, pile pentru unghii,
unghiere pentru întreținerea pielițelor, unghiere
electrice, unghiere (electrice sau neelectrice),
unghiere, truse de pedichiură electrice, ustensile
pentru arta corporală, ace pentru tatuaje, aparate
de tatuare, aparate pentru făcut găuri în urechi,
instrumente sterile pentru piercing corporal,
aparate de curățat legume, acționate manual,
aparate de feliat legume, argintărie (cuțite,
furculițe și linguri), cutii pentru tacâmuri, cutite
de friptura, cuțit mic de bucătărie pentru cojirea
fructelor și legumelor, cuțite biodegradabile,
cuțite de brânză, neelectrice, cuțite de bucătărie,
cuțite de bucătărie (neelectrice), cuțite de
bucătărie cu lamă subțire, cuțite de bucătărie
folosite de bucătari, cuțite de bucătărie japoneze
pentru tocat mărunt, cuțite de bucătărie pentru
felierea peștelui, cuțite de feliat brânză (acționate
manual), cuțite, furculițe și linguri, cuțite pentru
curățat pește, cuțite pentru curățat legume
(instrumente de mână), cuțite pentru brânzeturi,
cuțite multifuncționale, cuțite manuale pentru uz
casnic, cuțite din ceramică, cuțite din argint

masiv, cuțite de întins (tacâmuri), cuțite de
unică folosință, cuțite de tăiat fructe, cuțite
de pâine (acționate manual), cuțite de menaj,
cuțite de masă din oțel inoxidabil, cuțite de
masă, deschizătoare neelectrice de conserve,
deschizătoare de stridii, decojitoare de legume,
non-electrice, cuțite pentru unt, cuțite pentru tăiat
carnea, cuțite pentru pâine (acționate manual),
cuțite pentru pizza, neelectrice, cuțite pentru
pizza, cuțite pentru pescuit, cuțite pentru legume,
cuțite pentru grapefruit, cuțite pentru fructe, cuțite
pentru filetat, cuțite pentru decupat dovleac,
cuțite pentru decojire, dispozitive pentru tăiat
torturi, dispozitive pentru tăiat pizza, dispozitive
pentru scos miezul din legume, dispozitive
pentru feliat ouă, dispozitive pentru feliat
brânza, dispozitive neelectrice de feliat alimente,
dispozitive manuale de decojit legumele (cuțite),
dispozitive de tăiere a ambalajului de plastic
de protecție de pe sticlele de vin, dispozitive
de tăiat pizza, neelectrice, dispozitive de tăiat
fructe cu acționare manuală, dispozitive de tăiat
alimente în cuburi, acționate manual, dispozitive
de feliat ouă, neelectrice, dispozitive de curățat
cartofi (instrumente manuale), dispozitive de
curățat cartofi (cuțite), dispozitive de curățat
boabele de porumb, acționate manual, furculițe
de pește, furculițe de masă din oțel inoxidabil,
furculițe biodegradabile, furci, furculițe, foarfeci
pentru carne de pasăre, foarfece pentru pizza,
foarfece de bucătărie, feliatoare, acționate
manual, feliatoare de legume, acționate
manual, feliatoare de legume acționate manual,
feliatoare de legume, feliatoare de brânză,
neelectrice, feliatoare de banane, acționate
manual, dispozitive pentru tăiat pastele
(acționate manual), instrumente pentru decojirea
portocalelor, non-electrice, instrumente pentru
decojirea fructelor, non-electrice, instrumente
pentru decantarea lichidelor (unelte manuale),
instrumente neelectrice de tăiat usturoiul,
instrumente de scos miezul din fructe,
instrumente de decorticat creveți, gheare pentru
carne, furculițe și linguri, furculițe pentru friptură,
furculițe pentru melci, furculițe pentru fondue,
furculițe din metal prețios, furculițe din argint
masiv, furculițe de unică folosință, furculițe
de salată, lingurițe de ceai, lingurițe ca
suvenire de colecție, lingurițe de cafea, linguri,
furculițe și cuțite de masă pentru bebeluși,
linguri din oțel inoxidabil, linguri, furculițe și
cuțite de masă din plastic, linguri din argint
masiv, linguri de unică folosință, linguri de
supă, linguri confecționate din metale prețioase,
linguri biodegradabile, linguri (unelte manuale),
linguri, instrumente pentru scoaterea solzilor de
pește, instrumente pentru extragerea cotoarelor
de măr, spiralizatoare de legume, acționate
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manual, seturi de tacâmuri realizate din metale
prețioase, seturi de tacâmuri, satâre (cuțite),
răzători de bucătărie, răzătoare de legume
acționate manual, răzuitoare (cuțite), racletă
manuală de depielițat pește, procesoare de
alimente acționate manual, mânere pentru
cuțite, nivelatoare pentru torturi, mașini de tăiat
(pâine) (acționate manual), mașini de tocat,
acționate manual, maşini de tăiat fructe cu
acţionare manuală, lingurițe pentru grepfrut,
tăietoare pentru cartofi prăjiți, tăietoare de fructe,
tăietoare de bagel fiind cuțite, tocătoare de
legume (unelte manuale), tocătoare de carne
(unelte manuale), tocătoare de carne (satâre),
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, tacâmuri și veselă de unică
folosință, din plastic, tacâmuri speciale pentru
bebeluși, tacâmuri pentru copii, tacâmuri din
metale prețioase, tacâmuri din metal prețios
pentru tăiat, tacâmuri biodegradabile, tacâmuri
(cuțite, furculițe și linguri), tocătoare, neelectrice,
pentru usturoi, ustensile de mână pentru
curățat ananasul, unelte manuale și instrumente
pentru tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, alonje pentru scule
de mână, amestecătoare (unelte manuale),
amestecătoare de ciment acționate manual,
aparate de sudură non-electrice, aparate pentru
compostat bilete, bare de extensie pentru
unelte manuale, atomizoare acționate manual,
de uz industrial sau comercial, buzunare
pentru unelte pentru a fi atașate la centuri
pentru unelte, bricege multifuncționale, centuri
pentru unelte, chei pentru crampoane pentru
încălțămintea de golf, chei pentru filiere,
ciocane de spart gheața, ciocane de spart
gheața pentru alpinism, clești de prindere cu
acționare manuală pentru plăci, cuțite pentru
scufundări, cuțite pentru bricolaj, cuțite de paletă,
cuțite de aruncare, cuțite confecționate din
metale prețioase, cuțite, clești de scos cuie,
colectoare de monede, coarbe, clichete (unelte),
cuțitoaie de potcovar, cuțite pentru undițe pentru
pescuit, cuțitoaie de potcovar (unelte manuale),
dălți pentru sculptori, foarfece de buzunar,
foarfece ciupitoare japoneze (foarfece ciupitoare
japoneze pentru ață), fiare de gofrat, fiare
de călcat, non-electrice, filiere, fiare (unelte
neelectrice), extractoare de cuie, dispozitiv de
tensionare a racordajelor de rachete (scule
de mână), despicătoare de bușteni (unelte
acționate manual), deschizătoare de conserve
acționate manual, derulatoare de bobine (unelte
acționate manual), decapsatoare pentru covoare
și pardoseli (unelte manuale), hurci pentru
spălarea aurului, pioleți pentru gheață, genți
profesionale cu scule, furci (unelte manuale),
foarfeci pentru fitiluri, foarfece multifuncționale,

foarfeci pentru copii, foarfece de uz casnic,
foarfece de mână (acționate manual), foarfece
de hârtie, foarfece de fire, mânere pentru
unelte manuale, acționate manual, mânere
din lemn pentru unelte din lemn acționate
manual, manșoane de arbori (piese de
scule acționate manual), macete, lopeți pentru
zăpadă, linguri strecurătoare (unelte acționate
manual), linguri pentru saună, instrumente
pentru curățarea coșurilor de fum, instrumente
de tranșat, instrumente de poziționare pentru
fixare (cu acționare manuală), instrumente de
desfăcut cusături, instrumente acționate manual,
instrumente pentru sacrificarea și tranșarea
animalelor, cuțite de abatoare, cuțite de jupuit
animale, cuțite de măcelarie (neelectrice), clești
utilizați la pescuit, aparate și instrumente pentru
sacrificarea animalelor de măcelărie, aparate
și instrumente pentru jupuirea animalelor,
aparate pentru jupuirea animalelor (unelte de
mână), cuțite de măcelărie, cuțite ghilotină,
ferăstraie pentru măcelărie (unelte acționate
manual), satâre, cuțite de vânătoare, aparate
de asomat vite, instrumente pentru menținerea
focului, clești pentru foc, foale pentru cămin
(manuale), lopeți pentru șeminee, vătraie, seturi
de instrumente pentru șeminee, vătraie pentru
șeminee, perforatoare pentru pene de chitară
fiind unelte de mână, pioleți pentru gheață,
pompe acționate manual pentru pomparea apei
din fântâni, opritoare pentru piese prelucrate
la menghină, mojare și pisăloage, menghine
metalice, menghine cu unghi (scule de mână),
menghine (unelte manuale), mecanisme cu
clichet (unelte acționate manual), mașini de
tăiat și fațetat, manșoane pentru unelte de
mână, șorțuri pentru unelte, suporturi pentru
cuțite, spatule folosite de artiști, scule, acționate
manual, scule de mână utilizate pentru sculptură
în gheață, scule de mână pentru perforare,
acționate manual, altele decât cele de birou,
războaie de țesut manuale, portabile, răngi
de scos cuie (unelte manuale), raclete pentru
schiuri, rezervor de ulei pentru lubrefierea
utilajelor (instrumente de mână), pulverizatoare
acționate manual, de uz industrial sau comercial,
pompe pentru lichide (acționate manual),
pompe de mână, unelte pentru legături de
cablu, unelte manuale cu vârful despicat
pentru confecționarea covoarelor, unelte de
mână, acționate manual, unelte de mână
și instrumente acționate manual, unelte cu
muchie de cauciuc (unelte acționate manual),
unelte acționate manual pentru îndepărtarea
distanțierelor pentru plăci, târnăcoape de
alpinism (pioleți de gheață), truse rulabile
din țesături pentru ustensile manuale, tije de
drenaj, suporturi pentru scule, suporturi pentru
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cuțite de scafandru, unelte pentru agricultură,
grădinărit și peisagistică, aeratoare pentru
gazon (scule manuale), unelte agricole manuale,
aeratoare pentru gazon (unelte acționate
manual), instrumente de marcat animale
(acționate manual), aparate pentru distrugerea
paraziților de plante, cu acționare manuală,
bare de tăiat (scule de mână), berbeci (scule),
berbeci (unelte manuale), cazmale, ciocane
marcatoare, cazmale (unelte), clește pentru
crotaliat, clești de tăiat crengi (cu acționare
manuală), coase acționate manual, cârlige
manuale, dispozitive manuale de tăiat frete,
dispozitive de tăiat garduri vii (unelte acționate
manual), dispozitive de pulverizare neelectrice
care pot fi purtate în spate, dispozitive
acționate manual de săpat puțuri pentru
piloni, cuțite pentru decapsulare, neelectrice,
cuțite pentru altoit, cuțite de grădinărit, cupe
de îngrășăminte, cultivatoare manuale pentru
grădinărit, cultivatoare de grădină cu trei dinți,
instrumente pentru culesul fructelor, cosorașe,
cosoare (scule manuale), inele pentru coase,
cosoare, foarfece pentru margini de gazon
(acționate manual), foarfece pentru ikebana,
foarfece de grădină, foarfece de emondaj (scule
manuale), foarfece de emondaj, foarfece de
elagaj telescopică, foarfece de elagaj, fiare de
marcare, ferăstraie de elagaj (acționate manual),
extractoare (scule), dispozitive pentru tunderea
marginii de gazon (unelte acționate manual),
dispozitive pentru răspândirea îngrășămintelor
(manuale), dispozitive pentru netezit gazonul
(operate manual), dispozitive pentru elagaj
(unelte manuale), dispozitive manuale pentru
ridicat brazdele de gazon, unelte manuale
de grădinărit, greble pentru terenul de golf,
greble pentru golf, greble pentru gazon
(unelte acționate manual), greble pentru gazon
(doar cele manuale), greble (unelte manuale),
greble, grape acționate manual, furci pentru
săpat, de uz agricol, furci pentru grădină,
furci de mână (unelte manuale), furci de
grădină, furci de fân, foarfeci de grădină, furci
agricole (unelte manuale), mânere pentru coase,
mașini de tăiat garduri vii (unelte acționate
manual), mașini de tuns gazon (instrumente
manuale), mașini de pulverizare (unelte
acționate manual) în scopul de pulverizare
insecticid, mașini de pulverizare (unelte
acționate manual) folosite în grădină pentru
pulverizarea insecticidelor, mașini de pulverizare
(unelte acționate manual) de uz agricol pentru
pulverizarea insecticidelor, instrumente pentru
marcarea animalelor, maiuri (compactoare
pentru pământ), lopățele de grădina, lopeți
(unelte manuale), lopeți, lanțetă de transvazare
pentru apicultură, instrumente pentru tăierea

ghearelor la păsările de curte (instrumente
acționate manual), instrumente pentru mânarea
vitelor, acționate manual, instrumente de
defrișare fiind scule de mână, pulverizatoare
pentru utilizare în agricultură (scule manuale),
pulverizatoare pentru insecticide cu acționare
manuală, pulverizatoare pentru insecticide
(unelte manuale), pulverizatoare folosite în
horticultură (unelte manuale), pulverizatoare
agricole (acționate manual), pulverizatoare
(dispozitive acționate manual) pentru uz
menajer, pentru pulverizarea erbicidelor,
prășitori manuale, prășitori, plantatoare conice,
acționate manual, pistiluri pentru pisat (unelte
manuale), motocultoare (unelte acționate
manual), mistrii de umplere, mistrii cu vârf
ascuțit, mistrii, tăietoare de iarbă (scule
manuale), săpăligi, seringi pentru aplicarea
insecticidelor, semănători acționate manual,
seceră (unelte acționate manual), seceri cu
mâner scurt, scarificatoare acționate manual,
scule pentru prășit (unelte manuale), sape
pentru defrișare, role de compactare (acționate
manual), role cu țepi (unelte acționate manual)
în scopul aerării pământului, role cu țepi
(unelte acționate manual), pulverizatoare pentru
utilizare în agricultură (acționate manual),
pulverizatoare (scule acționate manual) pentru
horticultură, pulverizatoare (scule acționate
manual) pentru grădină, pentru pulverizarea
erbicidelor, vaporizatoare pentru insecticide
(unelte manuale), unelte, acționate manual,
pentru silvicultură, unelte pentru altoit (unelte
manuale), unelte manuale pentru îndepărtarea
scaieților, unelte de tăiat buruieni acționate
manual, unelte agricole manuale, unelte
de scos buruieni acționate manual, unelte
acționate manual pentru plantat bulbi, tăvălugi
pentru netezirea gazonului (unelte acționate
manual), târnăcoape (unelte), târnăcoape
(unelte manuale), târnăcoape, târnacop, unelte
manuale pentru construcție, reparație și
întreținere, baroase, buciarde, buciarde (ciocane
de cioplit piatra), ciocane, ciocane (scule),
ciocane cu vârf spintecat, ciocane de pitoane,
ciocane de prelucrat piatra, ciocane de zidar,
ciocane pentru panouri, maiuri (instrumente
manuale), maiuri de lemn, ciocane de cioplit
piatră (unelte acționate manual), ciocane,
ciocane de lemn și baroase, ace de trasat
(unelte manuale), ace pentru gravat, aparate
de trefilat sârmă (scule manuale), aparate
pentru gravare (scule manuale), bandă cu cârlig
pentru tragerea cablurilor, bețe de amestecat
vopseaua, bobine cu fir și praf de cretă
pentru trasare (scule manuale), calapoade
(unelte manuale de cizmărie), calapoade pentru
fabricarea încălțămintei (doar cele manuale),
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calapoade pentru încălțăminte (unelte de
cizmărie), cavile de matisit, ciocane cu capul
rotund (unelte manuale), cuțite demontabile
(componente unelte de mână), clești pentru perle
(unelte acționate manual), clești patent (unelte
manuale), clești patent, clești de tâmplărie
(clești pentru scos cuie), clești de sertizare
(unelte acționate manual), clești de prindere,
clești de perforat (unelte de mână), clești de
fixare, clești (unelte manuale), clești, clești
(scule manuale), clește patent, cleme utilizate
la susținerea pieselor de prelucrat, cleme
de prindere (scule manuale), fălci din metal
pentru menghine, fier de rostuit pentru cărămizi,
echere pentru constructori (scule manuale),
pistoale manuale pentru extrudarea masticurilor,
echere culisabile (unelte acționate manual),
echere (unelte manuale), dălți de călăfătuit
(scule manuale), dălți de călăfătuit, dornuri
(unelte de mână), dispozitive de îndreptare
a firelor (unelte acționate manual), dispozitive
de genunchi pentru montat mochetă (scule
de mână), dispozitive de curbat țevi (unelte
acționate manual), cuțitoaie fiind scule de
mână, întinzătoare de fire și benzi metalice
(scule), întinzătoare (unelte acționate manual),
menghină de mână, menghine (scule de mână),
menghine, mașini de teșit (unelte de mână),
mașini de gravat (scule manuale), mandrine de
prindere pentru instrumente manuale, mandrine
(scule), leviere pentru anvelope, leviere,
instrumente pentru finisarea pereților din rigips,
instrumente de desfăcut carcase de ceasuri
de mână, instrumente de fixare și îmbinare,
buterole (scule), capete de șurubelniță pentru
unelte de mână, capsatoare (acționate manual),
capsatoare pneumatice acționate manual (altele
decât cele de uz chirurgical sau de papetărie),
chei combinate cu clichet cap flexibil, chei de
bujii, chei cu clichet (scule manuale), chei de
buloane, chei de piulițe, chei de tarozi, chei
dinamometrice, chei dinamometrice (acționate
manual), chei franceze, chei franceze (scule
acționate manual), chei hexagonale, extractoare
de șuruburi (unelte acționate manual), filiere
(unelte), dispozitive de nituire acționate manual,
dispozitive de fixare pentru tâmplărie și dogărie,
chei universale, chei tubulare (scule manuale),
chei tubulare, chei tubulare (acționate manual),
chei reglabile (unelte acționate manual), chei
reglabile, chei pentru țevi, chei pentru tarozi
acționate manual, chei pentru prezoane, chei
pentru filtre de ulei, chei inelare, șurubelnițe de
precizie neelectrice, șurubelnițe cu cap tubular
(unelte manuale), șurubelnițe, seturi de chei
tubulare (scule manuale), seturi de chei tubulare,
rindele în unghi mic de mână, pistoale de
capsat (acționate manual), nituitoare (unelte),

mânere de mecanisme cu clichet, multiplicatori
de cuplu acționați manual, mini șurubelnițe
neelectrice, mecanisme cu clichet (acționate
manual), mandrine cu autocentrare (piese de
scule acționate manual), filiere inelare, fișe de
bujii (scule de mână), șurubelnițe neelectrice,
șurubelnițe flexibile (neelectrice), vârfuri de
șurubelnițe pentru șurubelnițe cu acționare
manuală, șurubelnițe (unelte manuale), tije
pentru chei tubulare, unelte hexagonale, mistrii
de tencuit, mistrii pentru ciment, mistrii pentru
cărămizi, mistrii pentru zidărie, mistrii pentru
îmbinări, mojare pentru pisat, mojare pentru pisat
(unelte manuale), oale de turnătorie, patrițe de
numerotare, pene de fixare, perii din oțel (unelte
de mână), perii de sârmă (unelte acționate
manual), piese de nivelare pentru unelte
acționate manual, răngi, răngi (unelte acționate
manual), rangă de demontat tâmplărie, raclete
pentru pardoseli și ferestre, raclete de curățat
sticlă (scule manuale), raclete acționate manual
pentru îndepărtarea gheții de pe geamurile
de vehicule, punctatoare de centrare (scule
manuale), punctatoare de centrare (portabile),
pulverizatoare (unelte acționate manual) pentru
extrudarea masticului, pompe de gresat
(acționate manual), pompe de gresat, pompe
de desfundat țevi (unelte acționate manual),
pompe de aer, acționate manual, pistoale de
călăfătuire, pistoale (unelte manuale), scule
rotative (unelte acționate manual), separatoare
de flanșă (unelte manuale) pentru deschiderea
îmbinărilor cu flanșă, separatoare de flanșă
(unelte manuale) pentru separarea flanșelor,
separatoare de flanșă (unelte manuale) pentru
separarea îmbinărilor cu flanșă, separatoare
pentru bride (instrumente manuale), sfoară
pentru construcții, spatule (unelte manuale),
sule, tendoare (unelte acționate manual), tije
pentru cabluri, unelte de lustruit, unelte de mână
pentru nivelarea cimentului, unelte de ondulare
(dispozitive manuale), unelte, acționate manual,
pentru repararea vehiculelor, șerpi pentru
desfundat țevi, acționați manual, unelte manuale
pentru tăiere, găurire, șlefuire, ascuțire și
tratarea suprafeței, alezoare, alezoare (acționate
manual), alezoare (scule manuale), alezoare de
tuburi (scule manuale), alonje pentru burghie
de filetat, aparate de șlefuit, acționate manual,
aparate electrice pentru îndepărtarea firelor
de pe țesături (instrumente manuale), aparate
pentru îndepărtarea scamelor de pe țesături
(instrumente manuale), pietre pentru ascuțit,
unelte pentru ascuțit, instrumente pentru ascuțit
lame, ascuțitoare manuale pentru lame de ras,
ascuțitoare pentru cretă de croitorie, ascuțitori
de lumânări, ascuțitori, acționate manual, cadre
de ferăstraie pentru metale acționate manual,
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cadre de ferăstraie de mână, bărzi, burghie
rotative (unelte acționate manual), burghie
pentru dulgheri, burghie elicoidale destinate
utilizării cu scule cu acționare manuală, burghie
de zidărie pentru unelte manuale, burghie (unelte
manuale), burghie, briște, bricege, briceag de
altoit, baroase (scule manuale), barde (scule
manuale), cleștișori (unelte acționate manual),
cleștișori (scule manuale), clești tăietori de
țevi (unelte manuale), clești prinzători de fire
(unelte acționate manual), clești pentru tăiat
(clești de picher), clești pentru sârmă (unelte
acționate manual), clești pentru sârmă (scule
manuale), clești pentru sârmă, clești pentru
dezizolare de cabluri (unelte manuale), clești
pentru dezizolare de cabluri (unelte acționate
manual), clești pentru dezizolare de cabluri,
clești pentru cabluri (acționate manual), ciocane
de nituit, ciocane de ascuțit (muchii, tăișuri de
cuțit, săbii etc.), capete de unelte ascuțite, cuțite
pentru raboteze, cuțite pentru covoare, cuțite de
șpăcluit, cuțite de sculptat în lemn, cuțite de
călăfătuire (unelte manuale), cuțite de buzunar,
cuțite de lamă fixă cu teacă, cuțite de așchiere,
cuțitașe, cuțit de răzuit pentru foi de furnir, cuțit
de rindea, cuttere, concasoare pentru piatră
(unelte acționate manual), dălți pentru hobby-uri,
dălți de scobit (piese pentru unelte manuale),
dălți (unelte manuale), discuri de lustruire
(unelte acționate manual), discuri de polizat
destinate utilizării cu scule acționate manual,
dălți, dălți (scule manuale), discuri abrazive
pentru șlefuit (componente de unelte acționate
manual), discuri abrazive cu șmirghel, discuri
abrazive (piese pentru scule de mână), diamante
pentru tăiat sticlă (părți ale uneltelor manuale),
diamante de geamgiu sub formă de unelte
manuale, dalți concave, daltă pentru scobituri,
diamant de tăiat sticlă, dispozitive pentru
ascuțirea burghielor (cu acționare manuală),
dispozitive pentru introducerea firului în ac
(unelte acționate manual), dreptare (unelte
acționate manual), ferăstraie acționate manual
pentru nituri, dispozitive manuale de ascuțit
pentru canturi de schiuri și plăci de snowboard,
dispozitive de tăiat sticlă (manuale), dispozitive
de ascuțit cuțite (unelte acționate manual),
dispozitive de ascuțit cuțite (scule manuale),
dispozitive de ascuțit cuțite, dispozitive acționate
manual pentru tăierea țevilor, discuri pentru
tăiere (unelte acționate manual), discuri din fibră
vulcanizată (unelte acționate manual), discuri
de tăiere destinate utilizării cu scule manuale,
discuri de șlefuit (unelte acționate manual),
foarfece de croitorie, ferăstraie pentru tăierea
metalelor, ferăstraie pentru metale (acționate
manual), ferăstraie pentru metale, ferăstraie
mecanice manuale cu mișcare alternativă de

translație pentru metale, ferăstraie mecanice
(scule manuale), ferăstraie de tăiat crengi,
ferăstraie de spintecat, ferăstraie de mână,
ferăstraie cu coardă (unelte acționate manual),
ferăstraie circulare ca unelte de mână, ferăstraie
(unelte acționate manual), ferăstraie coadă-de-
șoarece (unelte acționate manual), ferestrău
cu coardă, freze rotative (scule manuale),
freze de gheață acționate manual pentru
pescuitul la copcă, foarfeci manuale de
staniu, foarfece pentru undițe pentru pescuit,
foarfece pentru tăierea metalelor (foarfece
pentru tablă), foarfece pentru plase de sârmă
(unelte manuale), foarfece pentru fir de pescuit,
foarfece pentru cusut, foarfece pentru croitorie,
foarfece pentru broderie, foarfece neelectrice
pentru tapet, foarfece de tinichigerie (unelte
acționate manual), foarfece de tablă, foarfece
de festonare, foarfece de tinichigerie, lame de
ferăstraie mecanice (piese de scule cu acționare
manuală), lame de ferăstraie, lame (scule),
instrumente manuale de ascuțit, instrumente
de găurit acționate manual, instrumente de
tăiat țevi, instrumente de ascuțit foarfeci
(acționate manual), instrumente de ascuțit
cârlige de undiță, acționate manual, instrumente
de ascuțit canturile schiurilor, acționate manual,
instrumente de ascuțit canturi de schiuri, cu
acționare manuală, instrumente de ascuțit,
inserții de tăiere destinate utilizării cu scule
manuale, gredere de piatră (unelte acționate
manual), ghidaje de tăiere destinate utilizării
cu scule manuale, freze (scule), mașini pentru
tăiat plăci ceramice (unelte acționate manual),
mașini pentru demontat și tăiat sârmă (acționate
manual), mașini de tăiat cuie (unelte acționate
manual), mașini de tăiat butuci (unelte acționate
manual), mașini de găurit tip presă (unelte
acționate manual), mașini de găurit cu percuție
(unelte acționate manual), mașini de găurit,
mașini de grinotat (unelte acționate manual),
mașini de frezat (unelte acționate manual),
matrițe pentru ștanțat (unelte acționate manual),
matrițe de tăiere destinate utilizării cu scule
manuale, matrițe de decupat (unelte acționate
manual), manșoane de alezoare, mandrine
pentru mașină de găurit, mandrine pentru
mașini de găurit (părți de unelte acționate
manual), pânze pentru ferăstraie pentru metale
acționate manual, pânze pentru ferăstraie pentru
metale, pânze de ferăstrău transversal, pânze
de ferăstrău (părți de unelte), pânze de ferăstrău
pentru a fi utilizate cu unelte acționate manual,
pânze de ferăstraie de mână, pietre abrazive
(unelte acționate manual), piese de tăiere cu
diamant pentru unelte acționate manual, piele
de ascuțit, perforatoare (unelte manuale), pene
de antrenare, patente pentru sârmă (scule
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manuale), mistrii pentru beton, matrițe pentru
utilizare cu unelte manuale, raboteze, port-
matrițe (scule manuale), pile pentru canturile
schiurilor, acționate manual, pile pentru bătături,
pile pentru ascuțit, pile de ascuțit, pile (scule),
pile (scule manuale), pile (instrumente manuale),
pile, pietre pentru ascuțit coasa, pietre pentru
ascuțire manuală, pietre de șlefuit (scule de
mână), pietre de șlefuit (pietre de ascuțit), pietre
de ascuțit abrazive, răzuitori de vopsea (unelte
manuale), răzuitoare (unelte manuale), roți de
ascuțit pentru cuțite și lame, răzuitoare, roți
abrazive destinate utilizării cu instrumente cu
acționare manuală, role pentru presat tapet,
rindele pentru ciubucării, rindele neelectrice
pentru cojirea așchiilor uscate de bonito (rindele
katsuo-bushi), rindele de fasonat, rindele, rindea
de fălțuit (instrumente cu acționare manuală),
rindea de fasonat (scule manuale), rame pentru
ferăstraie de mână, raboteze (unelte manuale),
raclete, instrumente manuale pentru șlefuit, șine
de ghidare pentru ferăstraie pentru a fi utilizate
cu unelte acționate manual, spatule pentru
chit, sfredele pentru lemn (unelte manuale),
sfredele (scule), sfredele, scule pentru foraj
(unelte acționate manual), scule de tăiere (unelte
de mână), scule de tăiat (scule manuale),
scule așchietoare (unelte de mână), sape de
foraj (unelte manuale), sape de foraj, roți
de tăiere (unelte acționate manual), ștanțe
rotative (unelte acționate manual), ștanțe (unelte
manuale), topoare, tocuri din piele pentru cuțite,
tije de ascuțire, teci pentru cuțite, teci de
cuțit, tarozi (unelte manuale), tarozi (unelte
acționate manual), tarozi (scule), suporturi
portabile de burghie pentru burghie cu acționare
manuală, suporturi pentru pietre de ascuțit,
suporturi pentru ferăstraie, suporturi de matriță
pentru utilizare cu unelte manuale, diamante
de tăiat sticlă (părți ale uneltelor manuale),
unelte și instrumente de ascuțit, acționate
manual, unelte tăietoare pentru rogojini tatami,
unelte rotative pentru tăierea metalului (unelte
acționate manual), unelte manuale de tăiat
napi, unelte de șlefuit (acționate manual),
unelte manuale de filetat piulițe, unelte de
tăiat țiglă (unelte manuale), unelte de tăiat
napi (cuțite), unelte de tăiat acționate manual,
unelte de rabotat (acționate manual), unelte de
honuit (acționate manual), unelte de gravare
(unelte manuale), unelte acționate manual
pentru dezizolarea cablurilor, toporiști (scule
manuale), toporiști, vârfuri de burghiu destinate
utilizării la instrumente manuale, vârfuri de
burghiu de diamant pentru unelte manuale,
vârfuri de burghie pentru burghie manuale,
vârfuri de burghie manuale, vincluri (unelte
manuale), vilbrochene (scule), unelte de piuare

(manuale), unelte manuale pentru demontarea
anvelopelor, vârfuri de unelte rotative (unelte
acționate manual), vaporizatoare acționate
manual, de uz industrial sau comercial, unelte
pentru ridicat (cricuri), cricuri de mână, cricuri
manuale (unelte manuale), cricuri tip crocodil
pentru vehicule (acționate manual), elevatoare,
acționate manual, pentru motociclete, suporturi
pentru cricuri de mână.
9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, boxe stereo, boxe portabile, boxe,
căști antifonice, căști, căști fără fir, căști
audio prin conducție osoasă, căști cu microfon
pentru utilizare cu calculatoare, căști audio
pentru aparate de transmitere a sunetelor,
căști audio, căşti pentru aparatură video pentru
consumatori, casti fara fir, căști fără fir pentru
calculatoare tabletă, căști in-ear, căști pentru
aparate electronice portabile pentru jocuri, căști
pentru jucat jocuri video, căști pentru muzică,
căști pentru telefoane, căști pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane mobile,
cititoare de casete audio, combinații de căști
cu microfon, compresoare audio, comutatoare
pentru difuzor, comutatoare pentru direcționarea
semnalelor audio, video și digitale, conectoare
pentru instrumente muzicale, console de mixaj
audio, console pentru căști, cristale de galenă
(detectoare), cuploare acustice, dispozitive de
curățat pentru discuri de picup, cutii de transport
pentru playere cu muzica portabile, cutii de
trasport pentru aparate radio, căști pentru
utilizare împreună cu dispozitive mobile de
telecomunicații, căști stereo, difuzoare din folie
subțire, difuzoare de redat frecvențe înalte,
difuzoare de perete fără fir, difuzoare de
frecvență joasă, difuzoare de avertizare pentru
montare pe capota vehiculelor de servicii de
urgență, difuzoare cu amplificatoare incorporate,
difuzoare audio pentru vehicule, difuzoare audio
pentru automobile, difuzoare audio de uz casnic,
difuzoare, dictafoane, diafragme (acustică),
cutii pentru difuzoare, cutii pentru căști, cutii
pentru mp3 player, digitizoare audio, difuzor de
joasă frecvență, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, difuzoare înalte, difuzoare
stereo pentru automobile, difuzoare portabile cu
vibrații, difuzoare portabile, difuzoare personale,
difuzoare pentru telefoane mobile, difuzoare
pentru monitoare de studio, difuzoare pentru
media playere portabile, difuzoare pentru
frecvențe joase (subwoofer) pentru vehicule,
difuzoare pentru frecvențe joase, difuzoare
(echipamente audio), difuzoare fără fir, doze
electronice de redare (pick-up) pentru chitare
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și basuri, dopuri antipraf pentru jacuri de căști
audio, dispozitive poartă de zgomot, dispozitive
pentru suprimarea zgomotului (componente
electrice), dispozitive de înregistrare radio,
dispozitive de sintonizare pentru radio-recepție,
dispozitive de redare pentru casete, dispozitive
de mixare audio cu amplificatoare integrate,
dispozitive audio multicameră, discuri rotative
pentru fonografe, discuri optice cu înregistrări
audio, discuri de gramofon, mixere audio,
modificatoare pentru caracteristicile dinamice
audio, mixere de sunet, minicăști de urechi,
microfoane pentru aparate de jocuri electronice
portabile, microfoane pentru aparate de jocuri
video de larg consum, microfoane cu difuzor
fără fir, microfoane, mp3-playere, microfoane
cu difuzor fără fir, plăci de circuite audio,
playere de muzica portabile, portavoce, placă
rotativă pentru fonograf, piese și accesorii
pentru aparatură audio, picupuri fonografice,
prize duble pentru căști, procesatoare de
efecte de chitară, procesoare de semnal
pentru difuzoare audio, procesoare de sunet
cu canale multiple, procesoare digitale de
sunet, procesoare electronice pentru semnale
audio pentru a compensa distorsiunea sunetului
în difuzoare, procesoare de sunet surround,
aparate de radio pentru mașini, aparate
de radio pentru vehicule, radio cu ceas
deșteptător, radiocasetofoane portabile, aparate
pentru reproducerea sunetului, reductoare de
zgomot audio, receptoare de radio-frecvențe,
raportoare pentru alinierea cartușelor, radiouri
portabile, radiouri mobile, radiouri de vehicule,
suporturi de fixare pentru difuzoare, suporturi
adaptate pentru stocarea de aparate audio,
suporturi adaptate pentru difuzoare, stații radio
cb, sisteme de sunet surround, sintetizatoare
voce, sintetizatoare de voce, roboți telefonici,
schimbătoare de minidiscuri, rezonatoare, tuner
stereo, tuburi acustice, unități de măsură
a reverberației sunetelor, suporturi pentru
microfoane, amplificatoare de frecvență video,
amplificatoare de frecvență audio, aparate
audio-vizuale, aparate audiovizuale folosite
în scopuri didactice, aparate cu interfață
audio digitale, aparate de inscripționare a
discurilor video digitale, aparate de redare
cu bandă, aparate de reproducere a filmelor,
aparate de înregistrare a sunetelor și
imaginilor, aparate pentru curățarea mediilor
de date magnetice și optice, agende
electronice, agende personale electronice,
amplificatoare de antene, amplificatoare de
control, amplificatoare digitale, amplificatoare
de semnal, amplificatoare pentru chitare bas,
amplificatoare optice cu semiconductoare,
amplificatoare electroacustice, echipament

pentru scufundări, magneti, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, conținut înregistrat și descărcabil,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, date înregistrate electronic de
pe internet, date înregistrate pe suport
magnetic, discuri compacte înregistrate, fișiere
de date înregistrate, fișiere digitale descărcabile
autentificate prin jetoane nefungibile (nft),
suporturi de date magnetice pre-înregistrate,
repertoare electrice sau electronice, plăci
reprografice (fotosensibile) (expuse), hărți
digitale pe suport informatic, holograme pentru
certificarea produselor autentice, holograme,
aparate de localizare a obiectivelor (electrice),
aparate de control pentru zbor, aparate de
control pentru lansarea rachetelor, aparate de
comandă pentru vehicule (calculatoare de bord),
alidade, aparate de poziționare globală, aparate
de navigație subacvatice cu sonar, aparate
de localizare cu raze infraroșii, aparate pentru
localizarea obiectivelor (telescopice), aparate
pentru localizarea obiectivelor (optice), aparate
pentru blocarea radarelor, aparate maritime de
navigare, aparate pentru ghidarea aeronavelor la
aterizare, aparate pentru localizarea obiectivelor
(electrice), balize radio, busole, autopiloți marini,
aparatură de navigație (sextanți), aparate și
instrumente pentru geolocalizare, aparate pentru
supravegherea țintei (satelit), aparate pentru
supravegherea țintei (electronice), aparate
pentru stabilirea poziției, dispozitive automate de
control al direcției pentru vehicule, computere
de bord pentru automobile, compasuri de
navigație, compasuri de măsurare, compasuri
(instrumente de măsură), comenzi pentru
traiectoria de zbor ale proiectilelor, capete
de căutare cu țintă, busole marine, busole
giroscopice magnetice, dispozitive de urmărire
a rachetelor, dispozitive de ochire pentru arme
de foc (electronice), dispozitive de ochire
pentru arme de foc (cu laser), dispozitive de
control pentru navigația audio-video a mașinii,
dispozitive de comandă pentru conducere
automată de vehicule, hardware de calculator
pentru transmisia de date de localizare,
hardware de calculator pentru compilare de
date de localizare, etichete electronice de
siguranță, etichete electronice, echipamente
pentru controlul traficului aerian, echipament
de navigație, busole, dispozitive portabile
de urmărire a activității, sextanți, senzori
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pentru determinarea poziției, senzori optici
de determinare a poziției, receptoare pentru
sisteme de poziționare globală (gps), programe
de calculator pentru navigarea autonomă a
vehiculelor, ortoproiectoare analitice (inginerie
optică), instrumente și aparate electronice de
navigație și localizare, instrumente de navigație
inerțială, sisteme electronice de navigație,
sisteme electronice de bord pentru asistență
la parcare, sisteme electronice de bord pentru
asistență la conducere, sisteme de poziționare
pentru interior (ips), sisteme de poziționare
globală pentru utilizarea pe biciclete, sisteme de
navigație prin satelit pentru biciclete, sisteme de
navigație multimedia pentru vehicule, sisteme
de navigație auto cu afișaje interactive, sisteme
de localizare a vehiculelor, sisteme de ghidare
a rachetelor, aparate de verificare optică de
uz industrial, aparate optice cu raze infraroșii,
aparate pentru supravegherea țintei (optice),
lentile brute, lentile antireflex, lanțuri pentru
ochelari și pentru ochelari de soare, huse
pentru aparate optice, filtre pentru dispozitive
optice, lentile din material plastic, filtre infraroșu,
diode laser, echipament laser pentru scopuri
nemedicale, lasere cu semiconductoare, lasere,
ceasuri inteligente.
11. Accesorii de reglaj pentru aparatele de
apă sau de gaz și pentru conductele de apă
sau de gaz, accesorii de reglaj și siguranță
pentru aparate cu apă, accesorii de reglaj și
siguranță pentru aparate de gaz, accesorii de
reglare pentru țevile și liniile de gaze, accesorii
de siguranță pentru aparatele de apă sau de
gaz și pentru conductele de apă sau de gaz,
aparate de reglare a apei, accesorii de siguranță
pentru conducte de apă, aparate de reglare
pentru conducte de gaz, aparate de reglare
pentru aparate de alimentare cu apă, aparate
de reglare pentru echipamentele de alimentare
cu apă, aparate de reglare pentru instalații de
apă, aparate de reglare pentru instalații de
conducte de gaz, aparate de reglare pentru
instalații de gaz, aparate de supraveghere a
presiunii (aparate de siguranță pentru aparate
cu gaz), aparate de supraveghere a presiunii
(aparate de siguranță pentru conducte de gaz),
evaporatoare, economizoare de combustibil,
dispozitive de reglare pentru aparate de gaz,
dispozitive de reglare care constituie piese
ale aparatelor de distribuție a apei, dispozitive
de reglare care constituie componente ale
conductelor de apă, dispozitive de reglare
care constituie componente ale arzătoarelor
cu gaz, dispozitive de reglare care constituie
componente ale arzătoarelor cu combustibil,
combinații filtru-motor pentru acvarii, aparate
pentru reducerea presiunii, care fac parte din

sistemele de distribuție a apei, aparate pentru
reducerea presiunii folosite la instalațiile de gaz,
aparate pentru reducerea presiunii folosite la
dispozitivele de încălzire a apei, aparate pentru
controlul alimentării cu apă, aparate folosite
pentru controlul presiunii apei (dispozitive de
siguranță pentru instalațiile de apă), aparate
folosite la evaporare, aparate de supraveghere a
presiunii (aparate de siguranță pentru conducte
de apă), robinete de închidere pentru reglarea
gazului, robinete de închidere pentru reglarea
gazelor, robinete de închidere pentru reglarea
debitului apei, robinete de închidere folosite
ca dispozitive de siguranță pentru aparate
de apă, robinete de închidere folosite ca
dispozitive de siguranță pentru aparate cu
gaz, regulatoare de presiune pentru conductele
de gaz, regulatoare de presiune pentru țevi
de apă, regulatoare de gaz, reductoare de
presiune pentru apă (accesorii de siguranță),
reductoare de presiune a apei (accesorii de
reglare), mecanisme pentru controlarea nivelului
fluidelor în rezervoare (ventile), gaz (accesorii
de reglaj și siguranță pentru conducte de -),
fitinguri de siguranță pentru conducte de gaz,
fitinguri de reglare pentru țevi de apă, fitinguri
de reglare pentru conducte de apă, supape
de siguranță pentru conductele de gaz, supape
de reglaj pentru cisterne de apă, supape de
siguranță pentru conductele de apă, supape de
reglaj pentru apă, supape de control termostatic
(componente ale instalațiilor de alimentare
cu apă), supape de control pentru dușuri
(accesorii pentru instalații), supape de control
pentru căzi de baie (accesorii pentru instalații
sanitare), supape de control al apei pentru
robinete, supape cu flotor (robinete cu plutitor),
supape cu bilă, supape acționate manual
pentru lucrari de instalații, robinete pentru
reglarea fluxului de gaze, robinete de închidere
reprezentând dispozitive de siguranță pentru
aparatura din sistemele de gaz, robinete de
închidere reprezentând dispozitive de siguranță
pentru aparatura din sistemele de apă, robinete
de închidere pentru reglarea apei, valve de
control de nivel, valve (accesorii pentru instalații
sanitare), turnuri de răcire cu evaporare, supape
regulatoare de nivel în rezervoare, supape
reductoare de presiune (aparate de siguranță)
pentru conductele de gaz, supape reductoare
de presiune (aparate de siguranță) pentru
conductele de apă, supape reductoare de
presiune (aparate de siguranță) pentru aparatura
din sistemele de gaz, supape reductoare de
presiune (aparate de siguranță) pentru aparatura
din sistemele de apă, supape pentru reglajul
apei (control de nivel) din rezervoare, supape
pentru duș, supape de siguranță pentru sisteme
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de apă, supape de siguranță pentru aparate
pe gaz, supape (robinete), componente ale
instalațiilor sanitare, supape (robinete), care
constituie componente ale instalațiilor sanitare,
supape (piese pentru sisteme de pulverizare),
ventile pentru abur, ventile de amestec (robinete)
pentru chiuvete de baie, ventile de amestec
(robinete), ventile de amestec (robinete) pentru
chiuvete, ventile de aer pentru instalațiile de
încălzit cu aburi, vane de amestec pentru
dușuri, valve pentru reglarea apei (accesorii
de siguranță ), valve pentru reglarea apei
(accesorii de reglaj), valve de radiator, abajururi,
suporturi de abajururi, abajururi de sticlă
pentru lămpi, abajururi opace pentru lumini,
abajururi opace pentru lămpi, abajururi pentru
surse de lumină, abajururi pentru lămpi de
masă, accesorii de contragreutate pentru lămpi
suspendate, accesorii de iluminat, accesorii de
iluminat pentru exterior, accesorii de sisteme
de iluminare cu fibră optică, accesorii electrice
de iluminat, accesorii pentru aplice de perete
(altele decât comutatoare), accesorii pentru
corpuri de iluminat, accesorii pentru corpuri
electrice de iluminat pentru exterior, aparate
de iluminat de urgență, aparate de iluminat
cu fibră optică, aparate de iluminat cu fibră
electrică, aparate de iluminat cu ecran plat,
aparate de iluminat cu diode luminescente
(led), aparate de iluminat cu celule solare,
aparate de iluminat care incorporează fibre
optice, aparate de iluminat, aparate cu leduri
pentru uscarea unghiilor, ansambluri de iluminat
cu leduri pentru firme luminoase, acoperiri de
sticlă sub formă de accesorii pentru corpurile
de iluminat solare, accesorii pentru lămpi cu
raze infraroșii, accesorii pentru intalații de
iluminat cu raze infraroșii, accesorii pentru
iluminatul electric, accesorii pentru iluminat
electric fluorescent pentru interior, becuri cu
halogen, becuri cu led, bastoane luminoase cu
baterii, bastoane luminoase chemiluminiscente,
bare luminoase, arzătoare cu incandescență,
aplice de perete, aplice (corpuri electrice de
iluminat), aparate și instalații de iluminat, aparate
pentru iluminarea scenei, aparate decorative
electrice de iluminat, aparate de iluminat pentru
filmări, aparate de iluminat fluorescente, aparate
de iluminat fixabile pe tavan, aparate de
iluminat electrice de interior, becuri de far,
becuri de format mic, becuri de iluminat, becuri
de iluminat inteligente, becuri de lanternă,
becuri de lămpi, becuri fluorescente, becuri
fluorescente compacte (bfc), becuri pentru lămpi
cu descărcări în gaze, becuri pentru proiectoare,
benzi de lumină, bețe luminiscente pentru
iluminat, butoane de comandă iluminate, cabluri
luminoase pentru iluminat, cabluri suspendate

(accesorii pentru iluminare), corpuri de iluminat
fluorescente pentru iluminat scenic, corpuri de
iluminat fluorescent pentru interior, corpuri de
iluminat de uz casnic, corpuri de iluminat cu
infraroșu, corpuri de iluminat de siguranță,
corpuri de iluminat cu led, corpuri de iluminat
cu halogen, corpuri de iluminat care proiectează
lumina în sus, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos, corpuri de iluminat
arhitectural cu halogen, corpuri de iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat, componente
pentru becuri cu lumină incandescentă, coloane
de rectificare, candelabre electrice, difuzoare de
iluminat sub formă de piese pentru instalațiile
de iluminat, difuzoare de iluminat sub formă de
piese pentru aparatele de iluminat, decorațiuni
pentru iluminarea pomului de crăciun (instalații
luminoase), corpuri suspendate de iluminat
fluorescent, corpuri electrice de iluminat utilizate
în locuri periculoase, corpuri de iluminat scenic
cu halogen, corpuri de iluminat pentru situații
de urgență, corpuri de iluminat pentru interior,
corpuri de iluminat pentru iluminat festiv, corpuri
de iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat
industriale, corpuri de iluminat incandescent,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
arhitectural, corpuri hid (cu descărcare de mare
intensitate) pentru iluminatul scenic, corpuri hid
(cu descărcare de mare intensitate) pentru
iluminatul arhitectural, elemente de iluminat,
electrozi de cărbune pentru lămpi cu arc,
ecrane pentru controlul luminii, ecrane de
direcționare a luminii, dulii pentru lămpi electrice,
dulii (fasunguri), dispozitive pentru suspendarea
lămpilor, dispozitive de luminat pentru vitrine,
dispozitive de iluminat pentru vitrine, dispozitive
de iluminat pentru grădină, dispozitive de
iluminat cu diode electroluminiscente organice
(oled), dispozitive de iluminat, dispozitive de
iluminare computerizate, difuzoare (iluminat),
dispozitive de iluminare ale vehiculelor și
reflectoare, ghirlande electrice luminoase,
ghirlande de lumini colorate folosite în scop
decorativ, ghirlande de lumini colorate, filtre
pentru utilizare cu aparatură și dispozitive
de iluminat, filtre pentru lămpi electrice, filtre
pentru lămpi, filtre pentru iluminarea scenei,
filtre pentru dispozitive de iluminat, filtre pentru
aparate de iluminat, filtre pentru aparate
de iluminare, filtre colorate pentru aparate
de iluminat, filamente pentru lămpi electrice,
filamente de magneziu (iluminat), felinare
cu lumânări, felinare, ghirlande luminoase,
ghirlande luminoase (ghirlande de lumini),
ghirlande luminoase pentru decorațiuni festive,
globuri cu oglinzi (accesorii de iluminat),
globuri de lămpi, globuri disco cu lumini,
iluminare decorativă pe gaz, iluminat pls
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(sistem de iluminat cu plasmă), iluminat cu
lămpi cu descărcare în gaze, iluminat de
siguranță, iluminat pentru expoziții, iluminat
stradal, iluminat pentru stative pentru partituri,
instalații automate pentru tragerea apei în
urinoare, instalații de iluminare cu descărcare
electrică, instalații de iluminat pentru pomul de
crăciun, instalații fixe de iluminare subacvatică
pentru piscine, instalații de iluminat pentru
iazuri, instalații de iluminat pentru exterior,
instalații de iluminat pentru filmări, instalații
de iluminat incandescente în caz de urgență,
care funcționează pe baterii, instalații de
iluminat fluorescente în caz de urgență, care
funcționează pe baterii, instalații de iluminat
electrice, instalații de iluminat destinate utilizării
la sisteme de securitate, instalații de iluminat de
uz comercial, instalații de iluminat de urgență,
instalații de iluminat cu fibră optică, instalații de
iluminat cu diode electroluminescente (leduri),
instalații de iluminat, instalații de iluminare
electrice de interior, lămpi cu gaz, lămpi cu
descărcare în gaz, lămpi cu descărcare, lămpi
cu descărcare electrice, lămpi cu arc, lămpi
cu arc (corpuri de iluminat), lămpi cu arc cu
xenon, lămpi alimentate cu energie solară, sticle
de lampă, lampadare, instalații pentru iluminatul
pomilor de crăciun, instalații pentru iluminat
stradal, instalații luminoase pentru pomul de
crăciun, instalații luminoase de crăciun (altele
decât lumânări), instalații luminoase, lămpi de
buzunar portabile (pentru iluminat), lămpi de
buzunar, lămpi de birou, lămpi de acvariu,
lămpi cu vid, lămpi cu ulei, lămpi cu picior,
lămpi cu neon pentru iluminat, lămpi cu mercur,
lămpi cu infraroșu, nu de uz medical, lămpi cu
infraroșu, lămpi cu incandescență și accesorii
pentru acestea, lămpi cu incandescență pentru
instrumente optice, lămpi cu halogen, lămpi
cu led, lămpi de încălzire pentru broaște
țestoase, lămpi de siguranță cu leduri, lămpi
de siguranță, lămpi de plafon suspendate,
lămpi de ondulat, lămpi de masă, lămpi de
lectură pentru autovehicule, lămpi de laborator,
lămpi de iluminat pentru proiectoare, lămpi
de iluminat pentru exterior, lămpi de iluminat
pentru acvarii, lămpi de iluminat, lămpi de
descărcare cu intensitate înaltă, lămpi de
căutare portabile, lampi de podea, lămpi flexibile,
lămpi electrice pentru iluminare în interior,
lămpi electrice pentru iluminare în exterior,
lămpi electrice incandescente, lămpi electrice
de noapte, lămpi electrice de mână (altele
decât cele de uz fotografic), lămpi electrice,
lămpi echipate cu suporturi extensibile, lămpi din
sticlă, lămpi din hârtie verticale (andon), lămpi
din hârtie portabile (chochin), lămpi decorative,
lămpi de urgență, lămpi de unghii, lămpi de

siguranță pentru utilizare în subteran, lămpi
în formă de lumânări, lămpi pentru pomul
de crăciun, lămpi pentru mineri, lămpi pentru
lavabouri, lămpi pentru instalații electrice, lămpi
pentru inspecție, lămpi pentru iluminat festiv,
lămpi pentru cărți, lămpi pentru creșterea
plantelor, lămpi pentru corturi, lămpi pentru
camping, lămpi frontale pentru pescuit nocturn,
lămpi incandescente, lămpi fluorescente cu
lumină ultravioletă de intensitate scăzută, lămpi
fluorescente, lămpi terapeutice, pentru alte
scopuri decât cele medicale, lămpi terapeutice,
nu pentru scopuri medicale, lămpi stroboscopice
pentru discoteci, lămpi stroboscopice (efecte de
lumini), lămpi stroboscopice (decorative), lămpi
reflectoare, lămpi portabile (pentru luminat),
lămpi uv cu halogen pentru vapori de metale,
lanterne cu leduri, lanterne cu dispozitive
electrice reîncărcabile, lanterne confecționate
din ceramică, lampioane japoneze din hârtie,
lampioane din hârtie fără suport, lampioane din
hârtie, portabile, lampioane chinezești electrice,
lumânări cu led, leduri ambientale, lanterne în
formă de stilou, lanterne tip pointer, lanterne
solare, lanterne reîncărcabile, lanterne pentru
încheietura mâinii, lanterne pentru scufundări,
lanterne pentru iluminat, lanterne pentru căști,
lanterne pentru cap, lanterne electrice, lanterne
de iluminat, lanterne de buzunar, lanterne
cu lentilă fresnel, lumânări fără flacără cu
diode electroluminescente (leduri), lumânări fără
flacără, lumânări electrice parfumate, lumânări
electrice acționate cu baterii, lumânări electrice,
lumânări cu led-uri, lumini de siguranță ce
încorporează un senzor activat la raze infraroșii,
lumini de siguranță ce încorporeaza un senzor
activat de mișcare, lumini de siguranță care
încorporează un senzor activat de căldură,
lumini de interior pentru frigidere, lumini de
control, lumini de citit harta, lumini de accentuare
pentru interior, lumini ambientale, luminatoare
led, mangaluri, lustre, tuburi luminoase pentru
iluminat, lumini stroboscopice (efecte de lumini),
lumini stroboscopice (decorative), lumini pentru
montarea șinelor, lumini pentru citit, lumini
electrice pentru decorațiuni festive, lumini
electrice de sărbători, lumini decorative, lumini
de veghe (altele decât lumânări), lumini de
studio, lumini de urgență, lumini led subacvatice,
lumini led pentru iluminatul public, plafoniere
(corpuri de iluminat), plafoniere, parasolare
pentru reglarea luminii, parasolare pentru
devierea luminii, panouri luminoase, ornamente
superioare pentru lămpi, ornamente pentru
pomul de crăciun (becuri), ornamente pentru
iluminat (accesorii), ornamente care atârnă
pentru candelabre, orgi de lumini pentru
discoteci, obiecte de iluminat cu flanșă, numere
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luminoase pentru case, momeli luminoase
pentru pești, mașini cu lumini led, manșoane
pentru lămpi, seturi de iluminare decorative,
reflectoare utilizate în filmări, reflectoare pentru
devierea luminii, reflectoare pentru corpuri de
iluminat la scară mare, reflectoare pentru
controlul luminilor, reflectoare pentru biciclete,
reflectoare manuale, reflectoare de scenă,
reflectoare de lămpi, reflectoare, proiectoare
de înaltă intensitate, proiectoare de lumină,
proiectoare de lumini laser, proiectoare de
iluminat, proiectoare arhitecturale montate la
sol, șine suspendate (nu electrice) pentru
corpuri electrice de iluminat, șine pentru
iluminat (aparate de iluminat), suporturi adaptate
pentru montarea lămpilor, stâlpi mobili pentru
iluminat, stâlpi de iluminat, structuri de
iluminat, sticle pentru lămpi cu ulei, sticle
de lampă, spoturi pentru mobilier, spoturi
pentru iluminatul casnic, socluri pentru lămpi,
sisteme de iluminat de urgență, sisteme
electrice de iluminare suspendate pe șină,
sisteme de iluminat de siguranță acționate
prin celule fotoelectrice, seturi decorative de
iluminat pe gaz, tuburi luminoase pentru
iluminat, tuburi luminoase ca piese pentru
aparate pentru distrugerea insectelor, tuburi
luminiscente, tuburi fluorescente, tuburi de sticlă
pentru lămpi de petrol, tuburi cu descărcări
electrice pentru iluminat, tuburi de iluminat
fluorescente, transformatoare pentru corpuri
de iluminat, torțe de semnalizare, surse de
lumină prin electroluminiscență, surse de lumină
luminescente, surse de lumină cu spectru
complet, surse de lumină (altele decât cele de
uz fotografic sau medical), suporturi pentru lămpi
neelectrice, suporturi pentru lămpi, ventilatoare
de tavan cu lumini integrate, veioze de noptieră,
aparate cu raze ultraviolete pentru bronzarea
feței, aparate de bronzat (lămpi), aparate cu
raze ultraviolete pentru bronzarea întregului
corp, aparate de bronzat orizontale cu raze
ultraviolete, de uz cosmetic, aparate pentru
bronzat folosite în solarii, nu de uz medical,
cabine de bronzare, lămpi cu raze solare
ultraviolete pentru scopuri cosmetice, lămpi
cu raze ultraviolete (altele decât cele de uz
medical), lămpi cu raze ultraviolete (care nu sunt
de uz medical), lămpi cu raze ultraviolete (nu
de uz medical), lămpi cu raze ultraviolete pentru
scopuri cosmetice, lămpi cu raze ultraviolete,
care nu sunt utilizate în scop medical, lămpi
de bronzat, lămpi solare, lămpi pentru bronzat,
solare, solarii, altele decât cele de uz medical,
aparate cu abur pentru tratarea părului pentru
saloane de coafură, aparate de uscare pe gaz,
aparate de încălzit (care nu sunt utilizate în
scop medical), aparate de încălzit mâinile cu

alimentare la usb, aparate electrice de buzunar
pentru încălzit mâinile, aparate electrice pentru
uscat mâinile pentru lavabouri, aparate electrice
utilizate în uscare, aparate pentru băi de aer
cald, aparate pentru băi de parafină electrice,
nu pentru scopuri medicale, aparate pentru
uscarea mâinilor (uscare la cald), aparate pentru
uscarea mâinilor prevăzute cu rotoare cu palete,
aparate pentru uscarea mâinilor prevăzute
cu suflante, aparate pentru uscarea mâinilor
prevăzute cu ventilatoare, aparate pentru încălzit
paturi, aparate pentru încălzit picioare (electrice,
neelectrice), încălzitoare pentru picioare, non-
electrice, încălzitoare electrice pentru picioare
(de uz personal), încălzitoare electrice pentru
picioare (altele decât cele pentru uz medical),
încălzitoare de buzunar japoneze cu combustibil,
încălzitoare de buzunar, îmbrăcăminte încălzită
electric pentru protecție împotriva accidentelor
sau vătămărilor, huse din materiale textile
adaptate pentru sticle cu apă caldă, dispozitive
pentru încălzirea mâinilor, de uz personal,
dispozitive pentru încălzirea mâinilor (altele
decât accesoriile de îmbrăcăminte), dispozitive
de încălzire cu ventilator, căști pentru uscat
părul, autoclave pentru prosoape (pentru
saloanele de coafură), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, de uz medical, articole de
îmbrăcăminte încălzite electric, aparate pentru
uscat mâinile pentru toalete publice, șosete
(încălzite electric) de uz medical, saci electrici
pentru încălzirea picioarelor, pături electrice
de încălzire, care nu sunt utilizate în scopuri
medicale, pernuțe termice, pernuțe electrice de
încălzire, altele decât cele pentru tratamente
medicale, pernițe electrice pentru încălzire, altele
decât cele de uz medical, perne încălzite,
neelectrice, neutilizate în scop medical, perne
încălzite electric, utilizate în alte scopuri decât
cele medicale, perne încălzite electric pentru
animale de companie, nu de uz veterinar,
perne electrice, nu de uz medical (electrice sau
activate chimic), perne de încălzire neelectrice,
altele decât cele de uz medical, aparate pentru
uscat mâinile, pentru lavabouri, mașini de
uscat părul pentru saloane de coafură, lămpi
cu infraroșii pentru uscarea părului, șosete
încălzite electric, uscătoare de păr de voiaj,
uscătoare de păr (de uz casnic), uscătoare
de păr, uscătoare de mâini electrice cu aer
cald, uscătoare de mâini cu acționare fără
atingere, uscătoare de corp, uscătoare de mâini,
uscătoare cu aer cald pentru păr, aparate de
uscarea mâinilor pentru lavabouri, tigăi electrice
pentru încălzirea patului, termofoare electrice,
termofoare, suporturi adaptate pentru uscătoare
de păr, suflante de aer cald, ventilatoare electrice
de uz personal, uscător pentru mâini cu aer
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cald, uscător pentru mâini care folosește un
jet de aer cald care usucă, uscător electric
portabil, cu aer cald, uscătoare pentru păr
cu infraroșii, uscătoare pentru mâini cu aer
cald, acționate electric, uscătoare pentru față
cu aer cald, acționate electric, uscătoare
pentru față care folosesc aer cald, uscătoare
fixe de păr, uscătoare electrice pentru mâini,
uscătoare electrice cu aer cald pentru față,
uscătoare de păr portabile, uscătoare de păr
electrice portabile, uscătoare de păr electrice,
uscătoare de păr destinate utilizării în saloane
de înfrumusețare, aprinzătoare cu gaz pentru
uz casnic, aprinzătoare de gaz, aprinzătoare
electrice, aprinzătoare prin frecare pentru
aprinderea becurilor bunsen, brichete pentru
aprinderea gazului, brichete pentru lumânări,
brichete piezoelectrice (altele decât pentru
fumători), brichete piroforice, altele decât cele
pentru fumători, dispozitive de aprindere a
grătarelor, dispozitive de aprindere pentru sobe
cu gaz, lămpi pilot pentru aparate cu aprindere
de gaze, acumulatoare de aburi, acumulatoare
de căldură, alimentatoare pentru cazane de
încălzire, aparat electric pentru încălzirea apei,
aparate acționate electric pentru încălzirea apei,
aparate cu aer cald, aparate cu apă caldă,
aparate cu ardere în pat fluidizat, aparate cu
lichid pentru încălzire termică, aparate cu vapori
pentru tapete, aparate cu vid pentru încălzire cu
aburi, aparate de captare a luminii solare folosite
pentru încălzire, aparate de încălzire a aerului,
instalații de încălzire cu apă caldă, aparate
de încălzit clei, aparate de încălzire pentru
combustibili gazoși, aparate de încălzire pentru
băi, aparate de încălzire industriale, aparate de
încălzire de uz domestic, aparate de încălzire
cu ulei, aparate de încălzire cu lumină solară,
aparate de încălzire cu gaz, aparate de încălzire
cu combustie catalitică, aparate de încălzire
cu combustibili lichizi, aparate de încălzire cu
combustibil solid, lichid sau gazos, aparate de
încălzire cu aer cald, aparate de încălzire cu
abur, aparate de încălzire alimentate cu energie
solară, aparate de încălzire cu combustibil solid,
aparate pentru încălzirea pavajelor, aparate
pentru încălzire pentru bazine cu apă, aparate
pentru încălzire cu vapori de uz industrial,
aparate pe gaz pentru fierbere, aparate
generatoare de căldură, aparate generatoare de
abur, aparate electrice de încălzire a mâncării
pentru bebeluși, aparate de încălzit portabile,
aparate de încălzit pe bază de kerosen, aparate
de încălzit cu tiraj încorporat, aparate de încălzit
cu gaz, aparate de stocare a energiei solare
utilizate pentru încălzire, arzătoare cu gaz,
arzătoare cu ardere în pat fluidizat, arzătoare
cu alcool, arzătoare, aprinzătoare electrice

pentru bucătărie, aprinzătoare cu butan pentru
bucătărie, apometre pentru boilere, aplice pentru
lămpile cu gaz, aparate și instalații de încălzire,
aparate vaporizatoare pentru haine, aparate
pentru încălzirea recipientelor de laborator,
aparate pentru încălzirea biberoanelor pentru
bebeluși, aparate pentru încălzirea recipientelor,
aparate pentru încălzirea biberoanelor, aparate
pentru încălzirea aerului, arzătoare inelare,
arzătoare fixe pentru încălzire, arzătoare fixe
pentru preîncălzire, arzătoare fixe pentru călire
cu flacără, arzătoare fixe folosite la punctele de
conectare prin fuziune, arzătoare fixe folosite
după încălzire, arzătoare fixe cu oxiacetilenă,
arzătoare fixe cu aer comprimat, arzătoare fixe
cu acetilenă cu aspirarea aerului, arzătoare de
uz industrial, arzătoare de ulei, arzătoare de
laborator, arzătoare de gaz, arzătoare de alcool
pentru laborator, arzătoare cu oxihidrogen,
boiler cu gaz (de uz casnic), benzi electrice
pentru încălzirea suprafețelor, benzi de încălzire
electrice, becuri de sudură cu acetilenă, becuri
bunsen pentru laborator, bare de încălzire din
oțel pentru degazificare, autoclave, electrice,
pentru gătit, autoclave (marmite electrice sub
presiune), arzătoare pentru instalații de încălzit,
arzătoare pentru boiler, arzătoare pentru arderea
uleiului în cazane, arzătoare pentru arderea
gazului în cazane, arzătoare pentru acetilenă,
arzătoare pe gaz de uz industrial, arzătoare
pe combustibil solid, cabluri de trasare termică,
boilere pentru încălzire centrală, boilere pentru
încălzire, boilere pentru instalații de alimentare
cu apă caldă, boilere pentru alimentare cu apă
caldă, boilere pe gaz de uz casnic, boilere
pe gaz, boilere de uz industrial, boilere de
uz casnic, boilere cu încălzire pe ulei, boilere
cu gaz pentru încălzirea apei, boilere cu gaz
pentru producerea de apă caldă menajeră,
boilere cu ardere în pat fluidizat, boilere cu
acumulare, boilere, căptușeli pentru creuzet,
cazane pe gaz (altele decât cele pentru mașini),
cazane, altele decât componentele de mașini,
cazane industriale, cazane electrice, cazane
de încălzire cu gaz, cazane de încălzire,
cazane de fierbere pentru spălatorii, cazane
de abur, altele decât componentele de mașini,
cazane cu sisteme de scurgere adaptate special
pentru încălzitoare de apă pentru a proteja
împotriva condensului, scurgerilor și deversării,
cazane cu abur pentru generarea vaporilor
(altele decât componentele de mașini), cadre
pentru încălzire, capace de arzătoare pentru
plite pe gaz, cartușe pentru încălzire, cazane
(boilere) pentru cuptoare, coroane (componente
de cuptoare), circulatoare (încălzitoare de
apă), cilindri pentru încălzirea apei, cilindri
de încălzire, cenușare pentru cămine, cazane
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sub formă de componente pentru instalații
centrale de încălzire, cazane pentru încălzire
centrală, cazane pentru încălzirea aerului,
cazane pentru sistemele de încălzire, cazane
pentru instalații de încălzit, cazane pentru
instalații centrale de încălzire, cazane pe gaz
pentru încălzirea bazinelor de înot, cazane pe
gaz pentru sistemele de încălzire centrală de
uz domestic, cazane pe gaz pentru sistemele
de apă caldă menajeră, cazane pe gaz
pentru instalații de încălzire centrală, cuptoare
electrice de tratament termic, cuptoare de
reîncalzire, cuptoare de inducție, cuptoare de
difuzie pentru încălzire electrică, cuptoare cu
inducție cu creuzet, cuptoare cu gaz pentru
reîncălzire, cuptoare cu gaz cu recuperare,
cuptoare cu gaz, cuptoare cu elevator,
cuptoare cu capac compartimentate, cuptoare cu
camere prevăzute cu bazine de călire, corpuri
încălzitoare cu curent electric pentru sticlărie
de laborator, corpuri pentru încălzire, corpuri
de încălzire, coroane (componente de cuptoare
de ceramică), dispozitive de încălzire prin
imersiune (plonjoare), dispozitive de încălzire
plane cu regulatoare de temperatură pozitivă
organică, dispozitive de încălzire cu păcură,
dispozitive de încălzire cu autoreglare sub
formă de curele flexibile, dispozitive de încălzire
cu autoreglare sub formă de benzi flexibile,
dispozitive de încălzire cu autoreglare sub formă
de benzi, dispozitive de încălzire a apei pentru
dușuri, dispozitive de control termosensibile
pentru valve acționate automat (componente
ale instalațiilor de încălzire), dispozitive de
comandă pentru arzătoare, dispozitive de control
cu solenoid pentru supape acționate automat
(componente ale instalațiilor de încălzire),
dispozitive de comandă (supape termostatice)
pentru instalații de încălzire, dispozitive de
aprindere pentru grătare, dispozitive cu inducție
(aparate de încălzire), cuptor cu vatră
mobilă, cuptoare solare, elemente de ardere
pentru combustia catalitică a combustibulului,
echipamente pentru instalații de produs
vapori, echipament pentru reglarea tirajului
(componente pentru focare), echipament pentru
reglarea tirajului (componente de cuptoare),
duze pentru reglarea tirajului (componente
pentru focare), duze pentru reglarea tirajului
(componente de cuptoare), dulapuri cu aburi
pentru tratarea articolelor de îmbrăcăminte,
dispozitive pentru încălzirea sticlelor, dispozitive
pentru încălzirea farfuriilor, pentru uz casnic,
dispozitive pentru reglarea căldurii (supape)
sub formă de componente ale instalațiilor de
încălzire, dispozitive de încălzit pentru bazinele
de înot, dispozitive de încălzire prin inducție,
dispozitive de încălzire a sticlelor, dispozitive

de recuperare pentru preîncălzirea aerului de
combustie în sisteme de încălzire prin utilizarea
de gaze de ardere, dispozitive de preîncălzire
cu gaz, de uz industrial, furnale, focare pe
gaz, filtre pentru generatoare de abur, fitiluri
pentru sobele cu ulei, filtre pentru aparate
de încălzit, filamente generatoare de căldură,
filamente electrice pentru încălzire, faruri cu
acetilenă, elemente electrice de încălzire sub
formă de folii, elemente electrice de încălzire
sub formă de cabluri, elemente de încălzire
tubulare, elemente de încălzire plate, elemente
de încălzire pentru cuptoare, elemente de
cuptor prefabricate, încălzitoare de apă de
alimentare (de uz industrial), încălzitoare de
apă cu gaz, încălzitoare de apă (aparate),
încălzire cu sistem de trasare electrică, corpuri
de încălzire, grătare de cămine, grizumetre
cu platou mobil, generatoare de aer cald,
generatoare de căldură pe bază de gaz,
generatoare de acetilenă, generatoare de abur
de uz casnic, generatoare de abur, garnituri
fasonate pentru cuptoare, furnale electrice,
furnale cu pasaj, încălzitoare pentru paturi
cu apă, încălzitoare pentru fiare, încălzitoare
pentru biberoane, încălzitoare industriale,
încălzitoare electrice pentru șervețele umede
pentru sugari, încălzitoare electrice pentru
sticle, încălzitoare electrice de uz casnic
pentru biberoane, încălzitoare electrice de
biberoane, încălzitoare de ceară pentru epilat,
încălzitoare de apă și boilere, încălzitoare
de apă solare, încălzitoare de apă pentru
chiuvetă, instalații automate pentru transportat
cenușă, incineratoare, incalzitoare instantanee,
instalații pentru încălzirea bazinelor de înot,
instalații pentru încălzirea aerului, instalații
pentru evaporare, instalații de încălzire solară,
instalații de încălzire pentru soluții de azotat,
instalații de încălzire pentru fluide, instalații
de încălzire pe gaz, instalații de încălzire
industriale, instalații de încălzire folosite cu
combustibili gazoși, instalații de încălzire cu
circuit închis, instalații de încălzire alimentate cu
energie solară, instalații de încălzire, instalații
de sterilizare pentru instrumente medicale,
instalații de combustie pentru combustibili fosili,
instalații de apă calda, panouri răcite folosite
la cuptoarele electrice, mașini pentru generare
de fum artificial, mașini pentru generare de
ceață artificială, mașini electrice de gătit sub
presiune cu autoclave de uz casnic, mașini
electrice de gătit, mașini de prăjit tutun,
mașini de gătit sub presiune de uz casnic
(electrice), mașini de gătit electrice, mașini de
gheață carbonică, mașini de ceață, lămpi de
petrol, lămpi de gaz, instalații pentru răcirea
și încălzirea apei, instalații pentru producerea
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aburului, recuperatoare de căldură, radiatoare
plate pentru instalațiile de încălzire centrală,
radiatoare cu ulei, radiatoare cu convecție,
propagatoare electrice, preîncălzitoare cu ulei,
pompe de căldură pentru prelucrarea energiei,
pompe de căldură, plăci încălzitoare, plăci de
protecție împotriva incendiilor instalate în rețele
de conducte, plăci de gătit electrice, plite cu
gaz cu flăcări în formă rotativă, plite cu gaz cu
flăcări tip panglică, plite cu gaz, plite combinate,
serpentine sub formă de componente ale
instalațiilor de încălzire, șemineuri, serpentine
pentru încălzire, schimbătoare de căldură, altele
decât cele care sunt componente ale mașinilor,
schimbătoare de căldură pentru eliminarea
condensului, schimbătoare de căldură cu
carcasă, schimbătoare de căldură (care nu sunt
componente ale mașinilor), rotisoare cu gaz,
reșouri pentru ținut mâncarea la cald, reșouri
de păstrat mâncarea caldă, rezervoare de răcire
pentru cuptoare, rezervoare de apă fierbinte
încălzite electric, rezervoare de apă caldă,
registre pentru cuptoare, registre de tiraj cu
platou mobil, sobe pe lemne, sobe de încălzire,
sobe cu lemne, sobe cu kerosen, sobe cu
cărbune, sobe cu combustibil solid, sobe cu
biogaz, sobe cu ardere lentă (sobe cu lemn,
de uz casnic), sobe, sisteme postcombustie sub
formă de piese pentru cuptoare, sisteme lineare
de încălzire prin radiație, sisteme electrice
cu boiler pentru încălzire centrală, sisteme
de încălzire cu efect pelicular, sisteme de
încălzire a apei pentru dușuri, sisteme de
control (valve termostatice) pentru instalații de
încălzire, țevi pentru cazane de încălzire, valve
termostatice, unități electrice de polimerizare
pentru compuși stomatologici de reconstituire,
tăvi pentru murdărie (componente de cuptoare
sau focare), tuburi de evacuare de căldură
pentru colectoare solare (schimbătoare de
căldură), tevi de polipropilenă termostabilizate
pentru instalații de încălzire, termoplonjoare
electrice, termoplonjoare, surse de căldură
cu gaz, supraîncălzitoare cu abur (de
uz industrial), suporturi pentru încălzirea
alimentelor (încălzite), suporturi adaptate pentru
folosirea cu tuburi de încălzire solară, suflante
cu aer cald, sobe portabile, vitrine termice,
vitrine de expunere termice, ventile termostatice
(componente ale instalațiilor de încălzire),
ventilatoare electrice de încălzire, aparate de
curățare cu gaze de ardere, aparate de
recuperare a gazelor, canale de fum cu
ventilatoare, canale de fum pentru aparate de
ventilare, canale de fum pentru aparate de
încălzire, canale de fum pentru șemineuri, canale
de fum prevăzute cu extractoare, canale de
gaze, condensatoare de gaz (altele decât cele

care sunt organe de mașini), coșuri combinate
telescopice, filtre pentru aparatele de extragere
a fumului, filtre pentru aparatele de extragere
a gazelor, fitinguri pentru canale de fum,
hote cu ventilator pentru cuptor, țevi de fum
pentru boilere, ventilatoare pentru șemineuri,
ventilatoare folosite în caz de incendiu pentru
evacuarea vaporilor, ventilatoare folosite în
caz de incendiu pentru evacuarea gazelor,
ventilatoare folosite în caz de incendiu pentru
evacuarea fumului, unități de evaporare cu
ardere submersă, sisteme de extracție pentru
șemineuri, schimbătoare de căldură pentru
eliminarea gazelor de eșapament, schimbătoare
de căldură pentru eliminarea gazelor de ardere,
registre pentru evacuarea fumului, hote de
extracție pentru bucătărie, hote de extracție
pentru aragazuri, hote de evacuare (hote de
bucătărie), hote de extracție a aerului folosite
împreună cu mașinile de gătit, hote (hote de
extracție, de uz casnic), aparate combinate de
producere și de distribuire de gheață, aparate de
criogenie, aparate de distribuire a apei purificate
și răcite, aparate de distribuție a băuturilor
refrigerate, aparate de expunere a alimentelor
refrigerate, aparate de făcut gheață, aparate
de refrigerare, aparate de refrigerare pentru
lichide, aparate de răcire cu gaz, aparate de
răcire electrice, aparate de răcire pentru matrițe,
aparate de răcire pentru orez, aparate frigorifice,
aparate pentru congelarea alimentelor, aparate
pentru distribuirea de băuturi reci, congelatoare
criogenice, congelatoare, condensatoare de
răcire, combine frigorifice, camere de răcire
pentru depozitare, camere de congelare, aparate
pentru răcirea băuturilor, bancuri de refrigerare,
automate de gheață, aparate și mașini de
fabricare a gheții, aparate și mașini de
fabricare a cuburilor de gheață, aparate și
instalații pentru răcire, aparate pentru înghețarea
aerului, aparate pentru răcirea băuturilor,
aparate pentru răcire, dulapuri frigorifice
pentru păstrarea alimentelor, dulapuri frigorifice,
distribuitoare automate de gheață, dispozitive
refrigerante pentru expunerea produselor,
dispozitive pentru stocarea gheții, cutii frigorifice,
electrice, cutii frigorifice electrice, cutii frigorifice
(gaz), criostate, altele decât cele folosite în
laborator, crame, electrice, containere frigorifice
pentru transport, containere frigorifice (gaz),
congelatoare pentru înghețată, congelatoare
orizontale, congelatoare electrice de uz casnic,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, frigidere
de uz casnic, frigidere cu gaz, frigidere
cu congelator, frigidere, filtre pentru mașinile
pentru prepararea gheții, filtre pentru aparate
pentru prepararea gheții, evaporatoare pentru
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răcire, elemente refrigerente, echipamente
de distribuție a băuturilor reci (altele decât
distribuitoarele), dulapuri frigorifice pentru
păstrarea băuturilor, dulapuri frigorifice pentru
prezentarea băuturilor, dulapuri frigorifice pentru
prezentarea alimentelor, dulapuri frigorifice
pentru expunere, dulapuri frigorifice pentru
carne, instalații de răcire pentru gaz, instalații
de răcire care fac parte din instalațiile de răcire
a apei, instalații de expunere a alimentelor
refrigerate, hote de extracție pentru frigidere,
instalații de congelare, recipiente frigorifice
(gaz), dulapuri frigorifice, frigidere portabile,
aparate și mașini frigorifice, frigidere pentru
vin, frigidere pentru kimchi, frigidere pentru
cosmetice, frigidere pentru gheață (de uz
casnic), frigidere electrice de uz casnic, frigidere
electrice, lăzi frigorifice fixe, de uz casnic, lăzi
frigorifice electrice, lăzi de congelare pentru
carne, lăzi frigorifice, instalații pentru răcirea
laptelui, instalații pentru producerea de zăpadă
artificială în spații închise, instalații pentru
răcirea apei potabile, instalații pentru congelarea
aerului, instalații industriale de răcire, instalații
de răcire pentru tutun, instalații de răcire pentru
fluide, instalații de răcire pentru congelare,
instalații de răcire pentru clincheri de ciment,
instalații de refrigerare, răcitoare, electrice,
răcitoare electrice pentru vin, răcitoare electrice
de băuturi folosite în automobile, răcitoare
de vin electrice de uz menajer, răcitoare de
lichide (instalații), răcitoare de lapte, răcitoare de
acvariu, plăci pentru refrigerare, panouri de aer
condiționat, utilizate pentru camere frigorifice,
mașini de refrigerare, mașini de făcut zăpadă
artificială, mașini de fabricare a gheții, mașini
automate de făcut gheață pentru frigidere, lăzi
frigorifice portabile (electrice), unități frigorifice
comerciale, unități distribuitoare pentru băuturi
refrigerate (altele decât pentru vânzare), tejghele
frigorifice, sisteme de răcire pentru patinoare,
sertare pentru frigidere, serpentine sub formă
de componente ale instalațiilor de răcire,
serpentine de răcire, serpentine (elemente de
instalații de distilare, de încălzire sau de răcire),
separatoare pentru eliminarea condensului prin
refrigerare, răcitoare pentru sticle (aparate),
refrigeratoare portabile electrice, refrigeratoare
criogenice, recipiente frigorifice, rafturi frigorifice,
rafturi de frigider, unități frigorifice utilizate
pentru depozitare, uscătoare pentru sisteme de
răcire, uși de frigidere, vitrine frigorifice, vitrine
frigorifice orizontale pentru alimente, vitrine
frigorifice pentru mărfuri, aparate cu senzori
de temperatură (valve termostatice) folosite la
radiatoare de încălzire centrală, aparate de aer
condiționat electrice, aparate de aer condiționat
pentru ferestre (de uz industrial), aparate de aer

condiționat pentru încăperi, aparate de aerare,
aparate de control al căldurii din radiatoarele
de încălzire centrală (supape), aparate de
control termosensibile (valve termostatice)
folosite la radiatoarele de încălzire centrală,
aparate de încălzire ambientală, aparate de
încălzire centrală, aparate de încălzit pentru
structuri temporare, aparate de încălzit pentru
structuri de înaltă rezistență, aparate de încălzit
pentru corturi, aparate de încălzit, aparate de
încălzire prin pardoseală, aparate de încălzire
pentru acvarii, aparate de încălzire electrice,
aparate de încălzire de uz casnic, aparate
de încălzire cu halogen, aparate de reglare
a temperaturii (supape) pentru radiatoare de
încălzire centrală, aparate de purificat aerul de
montat pe vehicule, aparate pentru încălzirea
podelelor, aparate pentru încălzire ambientală
cu gaz, aparate pentru generare de jeturi de
aer, aparate pentru controlul temperaturii în
radiatoarele sistemelor de încălzire centrală
(supape), aparate pentru circularea aerului,
aparate electrice pentru răcirea încăperilor (de
uz casnic), aparate electrice japoneze pentru
încălzirea picioarelor, de uz casnic (kotatsu
electric), aparate electrice de încălzire prin
radiație, aparate electrice de încălzire de
cameră, aparate electrice de încălzire, aparate
de ventilație portabile, aparate de ventilație
alimentate cu energie solară, aparate de
ventilație, aparate de ventilare, capace filetate
de radiatoare, calorifere portprosop, cabluri
electrice pentru încălzire, aparate și instalații
de ventilație, aparate pentru suflarea aerului
rece, aparate pentru separarea de aer, aparate
pentru recuperarea căldurii de aer, aparate
pentru recircularea aerului, corpuri de încălzire
ambientală portabile dispuse orizontal cu tiraj
forțat, corpuri de încălzire ambientală cilindrice
portabile dispuse orizontal cu tiraj forțat,
corpuri de încălzire ambientală cilindrice dispuse
orizontal cu tiraj forțat, convectoare electrice cu
acumulare de căldură, convectoare (radiatoare),
comutatoare termosensibile (valve termostatice)
pentru radiatoarele de încălzire centrală,
comutatoare de temperatură (supape) pentru
radiatoare de încălzire centrală, colectoare
termice solare (încălzire), colectoare de energie
solară pentru încălzire, clapete de reglaj a
debitului de aer, clapete pentru controlul aerului,
centrale de tratare a aerului, dispozitive de
încălzire japoneze cu cărbune de uz casnic
(hibachi), dispozitive de încălzire radiante
cu ventilator, dispozitive de încălzit pentru
băi, dispozitive pentru răcirea aerului, domuri
pentru răcire, dulapuri izotermice, dispozitive
de răcire a aerului prin evaporare, dispozitive
de inducție de aer (ventilație), difuzoare liniare
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de aer, difuzoare de aer, covoare încălzite
electric, covoare încălzitoare, corpuri de încălzire
ambientală dispuse orizontal cu tiraj forțat,
filtre folosite cu aparatele de ventilare, filtre
de aer pentru unitățile aparatelor de aer
condiționat, filtre folosite pentru curățarea
gazelor (componente de instalații casnice sau
industriale), filtre magnetice ca părți de aparate
de încălzire centrală, filtre magnetice utilizate
pentru sisteme de încălzire centrală, filtre pentru
extractoare de gaze de eșapament (componente
de instalații de uz casnic sau industrial),
epuratoare venturi, extractoare (ventilație sau
aer condiționat), elemente electrice de încălzire,
echipament de tratare a aerului, hote de aerisire
pentru laboratoare, hote de extracție pentru
uscătoare de nutreț, hote de ventilare pentru
aburi, hote de ventilare pentru fum, hote de
ventilație pentru sobe, hote cu ventilatoare
exhaustoare, hote aspirante pentru mașini de
gătit, grile de ventilație care sunt componente
ale ventilatoarelor de aspirație, focare cu gaz
pentru uz casnic, încălzitoare electrice pentru
prosoape, încălzitoare electrice pentru picioare,
încălzitoare de cameră, încălzitoare de apă cu
inducție, încălzitoare cu gaz propan, instalații
de filtrare de aer, instalații de filtrare a aerului,
instalații de extragere (ventilație), instalații de
distribuție a apei pentru încălzire, instalații
de distribuție a aerului, instalații de aerisire,
inele de încălzire, hote pentru extragerea
vaporilor pentru aparate de gătit, hote pentru
aparate de ventilare, hote pentru eliminarea
fumului, instalații pentru încălzire ambientală
cu gaz, instalații pentru gestionarea aerului,
instalații pentru extragerea aerului, instalații
pentru controlul fluxului de gaze, instalații de
încălzire prin pardoseală, instalații de încălzire
montate în sticlă, instalații de încălzire montate
în ferestre, instalații de încălzire cu gaz,
instalații de încălzire cu apă caldă (de uz
industrial), instalații de încălzire centrală pe
gaz, instalații de încălzire centrală, instalații
de încălzire amplasate sub covor, instalații
de ventilare industriale, instalații de ventilare,
instalații de răcire, pături electrice, perdele
de aer pentru ventilație, perdele de aer cald,
perdele de aer, oxidanți termici pentru controlul
poluării aerului în industrie, oxidanți catalitici
pentru controlul poluării aerului în industrie,
odorizante electrice de priză, limitatoare de
temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală (valve termostatice) care conțin tije
de expansiune, limitatoare de temperatură
folosite la radiatoarele de încălzire centrală
(valve termostatice) care conțin discuri bi-metal,
limitatoare de temperatură (supape) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, instalații

pentru recircularea aerului, instalații pentru
recuperarea căldurii de aer, radiatoare de
încălzire centrală, radiatoare de căldură folosite
la aparatele de încălzire, radiatoare de căldură
folosite la aparatele de ventilare, radiatoare
de căldură folosite la aparatele de răcire,
radiatoare cu acumulare de căldură, radiatoare
cu abur pentru încălzirea clădirilor, radiatoare
cilindrice cu convecție, dispuse vertical și
acționate cu vapori de propan, radiatoare,
purificatoare de aer portabile, purificatoare de
aer pentru cărucioare de copii, plăci radiante
de plafon, registre de tiraj pentru împiedicarea
propagării gazelor, radiatoare termice pentru
încălzirea clădirilor, radiatoare pentru sisteme de
încălzire centrală, radiatoare pentru instalații de
încălzire centrală, radiatoare electrice portabile,
radiatoare electrice pentru încălzirea clădirilor,
radiatoare electrice pentru încălzire, radiatoare
electrice cu convecție pe bază de gaz, radiatoare
electrice cu convecție, radiatoare electrice
(altele decât cele pentru motoare), radiatoare
electrice, radiatoare demontabile, radiatoare de
uz casnic, radiatoare (încălzire), regulatoare
de tiraj pentru pentru împiedicarea răspândirii
vaporilor, regulatoare de tiraj pentru pentru
împiedicarea răspândirii fumului, regulatoare
de tiraj pentru pentru împiedicarea răspândirii
focului, regulatoare de tiraj pentru pentru
împiedicarea răspândirii flăcărilor, regulatoare
de tiraj pentru pentru prevenirearea răspândirii
fumului, regulatoare de tiraj pentru pentru
prevenirea răspândirii vaporilor, regulatoare
de tiraj pentru pentru prevenirea răspândirii
fumului, regulatoare de tiraj pentru pentru
inhibarea răspândirii incendiilor, regulatoare
de tiraj pentru pentru inhibarea răspândirii
focului, regulatoare de tiraj pentru pentru a
preveni răspândirea focului, regulatoare de
tiraj (încălzire), regulatoare de temperatură
(valve termostatice) pentru radiatoarele de
încălzire centrală, regulatoare automate de
temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală, regulatoare automate de temperatură
(supape) pentru radiatoarele din sistemele de
încălzire centrală, registre pentru instalații de
ventilație, suflante de aer acționate electric
folosite la ventilare, suflante acționate electric
pentru ventilație, sobe pe cărbuni, sobe pe
bază de ulei (încălzitoare pentru încăperi
de uz casnic), sobe cu ulei, sobe cu gaz
(radiatoare pentru încăperi, de uz casnic), sobe
cu cărbune (radiatoare pentru încăperi, de
uz casnic), sisteme de încălzire pardoseală,
senzori de temperatură (valve termostatice)
folosite la radiatoare de încălzire centrală,
schimbătoare de căldură folosite la încălzirea
centrală, rotoare de aer pentru ventilație,
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regulatoare de tiraj pentru prevenirea propagării
gazelor, sisteme hvac (încălzirea, ventilarea și
climatizarea aerului), unități mobile de răcire
a aerului prin evaporare, unități de încălzire
pentru locuințe, unități de încălzire, unități de
ventilație pentru locuințe, unități de ventilație,
terminale de ventilare, supape termostatice
pentru radiatoare, supape termice de control
folosite la radiatoare de încălzire centrală,
supape pentru aparate de aer condiționat,
supape de control termostatic (componente de
radiatoare de încălzire centrală), supape de
control termostatic (componente ale instalațiilor
de încălzire centrală), supape (piese pentru
radiatoare), ventilatoare de tavan, ventilatoare
de plafon, ventilatoare de masă, ventilatoare
de cameră, ventilatoare de birou cu alimentare
la usb, ventilatoare de aspirație, ventilatoare
de aer radiale, ventilatoare cu aer comprimat,
ventilatoare axiale de climatizare, ventilatoare
axiale, ventilatoare acționate electric folosite
la ventilație, ventilatoare, valve de control
termostatice pentru radiatoarele de încălzire
centrală, ventilatoare pentru extractoare de
fum, ventilatoare pentru aspiratoarele de
gaze de eșapament, ventilatoare pentru
aparatele de extragere a gazelor, ventilatoare
pentru absorbție, ventilatoare motorizate pentru
ventilație, ventilatoare eoliene, ventilatoare
electrice sub formă de instalații de
ventilare de uz casnic, ventilatoare electrice
portabile, ventilatoare electrice pentru fereastră,
ventilatoare electrice fără pale, ventilatoare
electrice cu dispozitive de răcire prin evaporare,
ventilatoare electrice (de uz casnic), ventilatoare
pentru schimbătoare de căldură, accesorii
adaptate pentru cuptoare, ansambluri de gătit,
aparat de încălzit farfurii, aparate cu gaz pentru
gătit, aparate de cafea, aparate de deshidratare
pentru alimente organice, aparate de fermentare
pentru uz industrial, aparate de făcut ceai,
aparate de făcut floricele de porumb, aparate
de făcut sandvișuri calde, aparate de făcut
prăjitură din orez zdrobit, electrice, de uz casnic,
aparate de făcut înghețată, aparate de gătit
cu abur, aparate de încălzit lapte, aparate de
încălzire și de răcire pentru distribuirea de
băuturi calde și reci, aparate de prăjit pâine de
uz casnic (electrice), aparate de prăjit pâine,
aparate de prăjit pește, aparate de prăjit cu
aer, aparate de prăjit electrice pentru sandvișuri,
aparate de gătit pentru bucătărie, aparate de
gătit cu grătare, aparate de gătit cu gaz
prevăzute cu grătare pentru gătit, aparate de
gătit cu gaz, aparate de gătit (electrice) pentru
bucătărie, aparate electrice pentru încălzirea
băuturilor, aparate electrice pentru încălzirea
apei, pentru prepararea băuturilor, aparate

electrice pentru prepararea pâinii, aparate
electrice pentru preparare de ciocolată, aparate
electrice de încălzit mâncare, aparate electrice
de prăjit cafea, aparate electrice de gătit în vid,
aparate electrice de gătit de uz casnic, aparate
electrice de gătit cu aburi, aparate electrice de
gătit, aparate electrice de făcut iaurt, aparate
electrice de făcut ceai, aparate de preparat
spumă în timpul încălzirii laptelui, aparate
electrice de fiert ouă la aburi, aparate pentru
gătirea alimentelor, aparate pentru fript carnea,
aparate pentru fermentarea aluatului, aparate
pentru deshidratat alimente, electrice, aparate
pentru deshidratarea resturilor alimentare,
aparate pentru afumarea alimentelor, aparate
generatoare de fum pentru gătit, aparate
electrice pentru păstrarea ceaiului cald, aparate
electrice pentru sandvișuri, aparate electrice
pentru gătit cu aburi, aparate electrice pentru
copt vafe, aparate electrice pentru a prepara
sandviciuri, aparate electrice pentru a prepara
friptura, aparate și instalații de gătit, aparate
pentru încălzirea mancării pentru bebeluși,
aparate pentru încălzirea alimentelor, aparate
pentru încetinirea procesului de dospire a
aluatului, aparate pentru sterilizarea laptelui,
aparate pentru sandvișuri (prăjitoare), aparate
pentru prăjit cafea, aparate pentru prăjit, aparate
pentru prepararea clătitelor, aparate pentru gătit
în aer liber, aparate pentru menținerea caldă a
băuturilor fierbinți, aparate pentru gătit cușcuș,
electrice, aparate pentru gătit cu gaz, aparate
pentru gătit, cafetiere electrice cu nitrogen,
cafetiere electrice, cafetiere cu purificator de
apă încorporat, filtre electrice de cafea, brichete
din ceramică folosite la grătare (neinflamabile),
arzătoare portabile pe gaz, armături de cuptoare,
aragazuri de voiaj, aragazuri cu gaz pentru
uz casnic, aprinzătoare cu impuls pentru
mașini de gătit cu gaz, aprinzătoare cu gaz
pentru cuptor, aparate termoelectrice pentru
încălzirea băuturilor, aparate termoelectrice
pentru încălzirea alimentelor, cărucioare
încălzite pentru păstrat mâncarea caldă,
cărucioare cu rotile pentru servire (încălzite),
căptușeli ajustate, pentru cuptoare, căni încălzite
electric, cazane cu apă caldă pentru fabricarea
de băuturi, cazane industriale pentru carne,
căni pentru servire încălzite electric, caserole
electrice, carafe pentru filtrarea apei, capsule
te ceai reîncărcabile, capsule de cafea
reîncărcabile, capsule de cafea goale pentru
cafetiere electrice, capace pentru arzătoare
de plite, cafetiere electrice prevăzute cu filtru,
cuptoare, altele decât cele folosite în laborator,
cuptoare cu microunde pentru gătit, cuptoare
cu microunde, cu excepția celor folosite în
scopuri experimentale, cuptoare cu microunde
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de uz industrial, cuptoare cu microunde de uz
casnic, cuptoare cu microunde, cuptoare cu
inducție, cuptoare cu gaz de uz casnic, cuptoare
cu convecție, cuptoare ce utilizează câmpurile
de radiofrecvență pentru gătit, cuptoare, cratițe
electrice, ceainice electrice, cuptoare japoneze
pentru bucătărie (kamado), cuptoare industriale
pentru gătit, cuptoare industriale, cuptoare
electrice de uz casnic, cuptoare electrice de
prăjit, cuptoare electrice de gătit, de uz casnic,
cuptoare electrice de gătit, cuptoare electrice,
cuptoare de uz casnic, cuptoare de gătit de
uz comercial, cuptoare de gătit cu gaz (de uz
casnic), cuptoare de coacere pentru alimente
de uz comercial, cuptoare de copt pentru
uz casnic, cuptoare de brutărie, cuptoare cu
tăvi orizontale pentru brutării, dispozitive pentru
deshidratarea alimentelor, dispozitive electrice
pentru deshidratarea alimentelor, de uz casnic,
dispozitive de învârtit frigări, dispozitive de
uscare cu fum, dispozitive de maturare cu
fum, dispozitive de gătit cu fum, dispozitive
de coacere cu fum, deshidratoare electrice,
cutii pentru mâncare încălzite electric, cuptoare
tip tunel, cuptoare pentru pizza, cuptoare
pentru masă, cuptoare pentru gătit de uz
casnic, cuptoare pentru gătit, cuptoare pe gaz,
fântâni de ciocolată, electrice, dulapuri pentru
fermentarea controlată a aluatului, distribuitoare
electrice de băuturi, distribuitoare de băutură
pentru catering, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, dispozitive pentru încălzirea mâncării,
dispozitive pentru uscarea alimentelor, frigări
pentru rotiserie, frigări electrice pentru rotiserie,
frigări (electrice) pentru aparate de prăjit
electrice, frigări (electrice) pentru aparate de
prăjit cu gaz, frigări (componente ale aparatelor
de gătit), filtre electrice de cafea, filtre de ceai
(aparate), filtre de cafea electrice, fierbătoare
pliabile, electrice, fierbătoare electrice de
ouă, de uz casnic, fierbătoare electrice de
ouă, fierbătoare electrice, fierbătoare de ouă,
fierbătoare de apă electrice fără fir, aparate și
instalații de gătit, grătare afumătoare, grătare,
generatoare de fum pentru gătit, friteuze pentru
catering comercial, friteuze industriale, friteuze
electrice fără ulei, friteuze electrice de uz
casnic, friteuze electrice, friteuze adânci, friteoze
electrice, frigări (ustensile de bucătărie), grătare
pentru gătit alimentate cu energie solară, grătare
pentru gătit, grătare pentru friptură, grătare
mari în aer liber, grătare electrice pentru
exterior, grătare electrice de interior, grătare
electrice cu grilaj, grătare electrice (aparate
pentru gătit), grătare electrice, grătare cu gaz,
grătare cu cărbune, grătare alimentate cu gaz
(aparate de gătit), grătare (aparate pentru
gătit), grătare (aparate de gătit), grile pentru

grătar, încălzitoare non-electrice pentru gătit,
de uz casnic, încălzitoare electrice pentru topit
ceară parfumată, încălzitoare de căni, electrice,
încălzitoare de căni electrice, încălzitoare de
căni cu alimentare la usb, incineratoare pentru
deșeuri de uz casnic, ibrice de ceai (electrice),
ibrice de cafea electrice, fără fir, ibrice, huse
ajustabile din materiale textile pentru prăjitoare
electrice de pâine, hibachi (dispozitive de
încălzire japoneze), grilluri electrice, instalații
pentru încălzirea mâncării, instalații pentru
încălzirea alimentelor, instalații pentru prăjirea
fructelor cu coajă lemnoasă, instalații pentru
prăjirea boabelor de cacao, instalații pentru
gătit, instalații pentru călire, instalații pentru
copt, instalații industriale de gătit, instalații de
încălzire a băuturilor, instalații automate pentru
prepararea cafelei, mașini de făcut înghețată,
mașini de făcut pâine, de uz industrial, mașini
de făcut pâine, de uz domestic, mașini de făcut
pâine, mașini de fabricat bere, electrice, pentru
uz casnic, mașini de cafea espresso, mașini
de cafea, mașini de bucătărie (pe gaz) pentru
gătit, mașini automate pentru prepararea pâinii
de uz casnic, lăzi și vitrine frigorifice pentru
înghețată, lămpi cu halogen pentru aragazele
electrice, mașini electrice de făcut floricele de
porumb, mașini electrice de cafea espresso,
mașini de prăjit pentru alimente, mașini de prăjit
malț, mașini de prăjit fructe, mașini de prăjit,
mașini de gătit pe gaz, mașini de gătit orez,
mașini de gătit multifuncționale, mașini de gătit
cu suprafețe emailate vitroase, mașini de gătit cu
gaz și electrice, mașini de gătit cu gaz, mașini de
gătit (de tipul cuptoarelor, plitelor etc.), mașini de
gătit, oale electrice cu aburi pentru legume, oale
electrice, oale de gătit, electrice, oale de gătit
sub presiune, electrice, oale de gătit electrice,
oale cu abur electrice pentru gătit, mașini pentru
prepararea vatei de zahăr, mașini pentru gătit
kebab, mașini industriale de gătit orez, mașini
electrice de gătit tăiței ramen, mașini electrice
de gătit la temperaturi mici, mașini electrice
de gătit orez, mașini electrice de făcut lapte
de soia, mașini electrice de făcut cafea, de
uz casnic, plăci circulare de încălzire pentru
gătit, plăci ceramice comercializate ca piese
pentru sobe, plăci ceramice comercializate ca
piese pentru plite, plăci ceramice comercializate
ca piese pentru cuptoare, plăci (componente
de sobe), pietre de lavă pentru grătare,
plăci (componente de cuptoare), percolatoare
electrice de cafea, percolatoare de cafea
pentru uz casnic (electrice), pasteurizatoare,
oale pentru gătit electrice, oale electrice sub
presiune, oale electrice cu aburi pentru orez,
oale electrice (de uz casnic), oale (încălzite
electric), plăci din sticlă (părți de sobe), plăci
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din sticlă (părți de cuptoare), plăci de încălzire
(de uz casnic), plăci de încălzire, plite de gătit
încastrate, plite de gătit japoneze cu cărbune,
de uz casnic (shichirin), plite de gătit, plite cu
inducție electromagnetică de uz industrial, plite
cu inducție electromagnetică (de uz casnic),
plite cu inducție, plite, platouri electrice pentru
servit, prăjitoare de pâine electrice, presă pentru
vafe, plite încorporate, plite pentru uz casnic,
plite pentru gătit, plite pentru gătire, plite
pentru a găti, plite electrice pentru încălzirea
mâncării, plite electrice pentru grătare, plite
electrice de gătit, de uz casnic, plite electrice
cu inducție, plite electrice, plite domestice,
plite de gătit pe bază de ulei (de uz casnic),
plite de gătit multiple, rotisoare de uz casnic
(electrice), rotisoare, roastere electrice de uz
industrial, reșouri cu inserție, reșouri, recipienți
termici electrici, proțapuri, proțap rotisor cu
cărbuni, pentru uz casnic, prese de tortilla,
electrice, garnituri pentru cuptoare din șamotă,
sisteme pentru încălzirea alimentelor, sisteme de
încălzire a băuturilor, seturi de raclette, seturi
de fondue (aparate de gătit), sertare termice
pentru bucătărie, schimbătoare de căldură
pentru controlarea temperaturii băuturilor de
la distribuitoare automate, samovare electrice,
rotisoare electrice, tăvi și tigăi electrice, țepușe
de rotisor pentru cuptoare, tăvi termice electrice,
tăvi termice, tăvi electrice tip grătar, tăvi cu
grătar, suporturi adaptate pentru aragazuri, sobe
pentru gătit, sobe de gătit cu recipiente pentru
gaz, vase pentru tajine, electrice, vase electrice
pentru făcut sorbeturi și înghețată, vase de gătit
electrice pentru scopuri industriale, ustensile de
gătit electrice, tije de rotisor încălzite electric,
tigăi tip wok electrice, tigăi electrice pentru prăjit
de uz casnic, tigăi electrice pentru prăjit, tigăi
electrice, tigăi de gătit electrice, vitrine termice
pentru sectorul restaurației, vitrine termice
pentru alimente, vitrine pentru fermentarea
aluatului, filtre de apă, filtre de aer utilizate
ca dispozitiv de oprire a prafului în procesele
industriale, filtre de aer utilizate ca aparate
de extracție a prafului în procesele industriale,
filtre de aer electrostatice, filtre de aer, filtre
cu membrană pentru osmoză inversă pentru
tratarea apei, elemente de filtrare pentru ventilele
de aerisire ale rezervoarelor de alimentare
cu apă, elemente de filtrare pentru preaplinul
rezervoarelor de alimentare cu apă, cutii cu filtru
pentru purificarea apei, camere de filtrare pentru
metal topit, aparate de filtrare pentru instalațiile
de alimentare cu apă, aparate de filtrare a
apei potabile, filtre pentru acvarii, filtre folosite
în acvarii, filtre electrostatice pentru filtrarea
apei, filtre electrice pentru purificarea apei, de
uz menajer, filtre electrice pentru purificarea

apei (altele decât mașini), filtre electrice pentru
aparate de climatizare, filtre de praf, filtre de
lumină (altele decât cele de uz medical sau
fotografic), filtre de apă, de uz industrial, filtre
de apă (instalații) pentru agricultură, filtre de
apă (aparate) folosite în scopuri agricole, filtre
pentru dispozitive de alimentare cu apă, filtre
pentru curățarea aerului, filtre pentru bazine cu
apă, filtre pentru aparatură de alimentare cu
apă, filtre pentru aparate sanitare de distribuire
a apei, filtre pentru aparate sanitare, filtre
pentru acvariu, filtre pentru aer condiționat, filtre
pentru apa potabilă, filtre pentru aparate de
aer condiționat, filtre pentru robinete (accesorii
pentru instalații sanitare), filtre pentru purificarea
gazelor reziduale, filtre pentru purificarea apei,
filtre pentru purificarea aerului (piese de
mașini sau instalații de purificare), filtre pentru
purificarea aerului, filtre pentru piscine, filtre
pentru instalații industriale, filtre pentru hotele
de extracție a aerului, filtre pentru grăsimi
(componente ale ventilatoarelor extractoare),
filtre pentru gaze (componente de instalații
casnice sau industriale), membrane pentru stații
de osmoză inversă, membrane pentru filtrarea
apei, mașini cu filtre de aer industriale, instalații
de filtrare pentru bazine de înot, filtre reglabile
de grăsime cu deflectoare căptușite (piese
pentru hote de mașini de gătit), filtre pentru
vârtejurile de praf, filtre pentru tratarea apei,
filtre pentru sisteme de răcire, bare de aer
folosite la uscătoare, aparate și instalații de
uscare, aparate pentru uscat portabile (uscare la
cald), aparate pentru uscarea recoltelor, aparate
pentru uscarea hranei pentru animale, aparate
pentru uscarea furajelor, aparate pentru uscarea
fibrelor chimice, aparate pentru deshidratare,
aparate de uscat electrice de uz menajer,
aparate de uscat haine (uscare la cald), aparate
de uscare, aparat de călcat cu aburi pentru
articole vestimentare, mașini electrice de uscat
rufe (uscare la cald), mașini electrice de uscat
pentru spălătorii (uscare la cald), mașini de uscat
rufe, mașini de uscat pentru agricultură, mașini
de uscat haine, mașini cu gaz pentru uscat rufe,
instalații industriale pentru uscare, instalații de
uscat haine (uscare la cald), huse ajustabile din
materiale textile pentru capete de fiare de călcat
cu aburi pentru articole vestimentare, dulapuri
pentru uscare, dulapuri de uscare, cuptoare
de uscare, cuptoare ce utilizează câmpuri
de radiofrecvență pentru uscare, uscătoare
electrice de rufe, uscătoare de încălțăminte
electrice, uscătoare de rufe electrice de uz
menajer, uscătoare de pantofi electrice de
uz menajer, uscătoare de haine, electrice,
de uz casnic, uscătoare de aer, uscătoare
cu aer comprimat prin refrigerare, uscătoare
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cu aburi, uscătoare automate de lenjerie,
uscătoare (cu aer cald pentru uscat rufe), stelaje
încălzite pentru uscarea prosoapelor, rafturi
de uscare, mașini pentru uscarea placajului,
mașini electrice de uscat vase de uz menajer,
mașini industriale de uscat vase, uscătoare
încălzite pentru prosoape, uscătoare pentru
tapiserie (de uz casnic), uscătoare pentru rufe
(uscătoare cu căldură), uscătoare la cald pentru
rufe, instalații de purificare a uleiului, instalații
de evacuare a apelor reziduale, instalații de
epurare a apelor uzate (purificare), instalații
de epurare a apelor uzate, generatoare de
azot de uz industrial, dispozitive de spălare
pentru reținerea impurităților din metale topite,
coloane de rafinare pentru distilare, aparate de
adsorbție pentru generare de gaze, aparate cu
membrană pentru generare de gaze, aparat
decantor pentru deșeuri, aeroterme, aparate cu
aer cald de contracție prin căldură, aparate
de încălzire folosite la tratarea metalului,
aparate de încălzire pentru tratarea materialelor
reziduale, bacuri de răcire pentru cuptoare,
camere de bioincinerare, camere de combustie,
componente pentru cuptor de ardere, coșuri de
faclă utilizate în industria petrolului, culoare cu
aer cald, culoare de contracție cu aer cald, bacuri
de răcire pentru cuptoare, cuptoare combinate
cu gaz folosite la fabricarea oțelului, cuptoare
combinate cu vatră cu gaz folosite la producția
de oțel, cuptoare de aspirare în vid pentru
tratarea lentilelor, cuptoare de aspirare în vid
pentru metale prețioase, cuptoare de ardere
comercializate sub formă de set, cuptoare de
ardere, cuptoare cu vid înaintat, cuptoare cu
vatră rotativă, cuptoare cu groapă de recoacere,
cuptoare cu grafit, cuptoare cu creuzet, cuptoare
continue pentru întărirea lacurilor, cuptoare
continue pentru întărirea firnisurilor, cuptoare
continue pentru întărirea adezivilor, cuptoare
continue pentru călirea lacurilor, cuptoare
continue pentru călirea firnisurilor, cuptoare
continue pentru călirea adezivilor, cuptoare de
încălzire, de uz industrial, cuptoare de încălzire
industriale, cuptoare de topit, cuptoare de
topire (de uz industrial), cuptoare de suflare
la cald (de uz industrial), cuptoare de sudură
continuă, cuptoare de omogenizare, cuptoare de
menținere la o temperatură dată, cuptoare de
incinerare în pat fluidizat, cuptoare de difuzie
de uz industrial, cuptoare de călire automate
pentru componente, cuptoare de călire arcuri,
cuptoare de crematoriu, cuptoare de calcinare
(de uz industrial), cuptoare de aspirare în
vid pentru metale nobile, cuptoare îngropate
(de uz industrial), cuptoare pentru cositorire,
cuptoare pentru carbonizare (de uz industrial),
cuptoare generatoare de gaz (de uz industrial),

cuptoare folosite de tehnicienii dentari, cuptoare
folosite de dentiști, cuptoare electrice folosite în
metalurgie, cuptoare electrice de întărire, folosite
în domeniul dentar, cuptoare electrice (de uz
industrial), cuptoare electric pentru preîncălzire,
folosite în domeniul dentar, cuptoare dentare,
cuptoare de uz industrial, cuptoare de
turnare încălzite prin inducție, cuptoare de
turnare, cuptoare pentru îndepărtarea stratului
protector de pe metale, cuptoare pentru
îndepărtarea stratului protector de pe deșeurile
de metal, cuptoare pentru încălzirea uneltelor,
cuptoare pentru recuperarea gazelor, cuptoare
pentru reciclarea metalelor, cuptoare pentru
reciclarea deșeurilor de metal, cuptoare
pentru preîncălzirea încărcăturii, cuptoare pentru
patentat sârmă, cuptoare pentru maturizare
accelerată, cuptoare pentru industria chimică
și industria sticlei, cuptoare pentru fabricarea
sticlei, cuptoare pentru deșeuri, cuptoare pentru
decontaminarea metalelor, cuptoare pentru
decontaminarea deșeurilor de metal, cuptoare
pentru curbarea sticlei, furnale refractoare,
forje portabile, dispozitive de flotație pentru
cuptoare, dispozitive de alimentare a focarelor la
cuptoarele industriale, dispozitive de alimentare
a focarelor la cuptoarele comerciale, cuptoare și
furnale industriale, cuptoare utilizate în industria
electronică, cuptoare tip paternoster, cuptoare
rotative (de uz industrial), cuptoare rotative,
cuptoare pentru tratarea deșeurilor, cuptoare
pentru tratare termică, cuptoare pentru topirea
metalelor, cuptoare pentru topirea deșeurilor
de metal, cuptoare pentru sinterizare, suporturi
pentru încărcarea cuptoarelor, suporturi pentru
cuptor, suporturi pentru cuptoare, role utilizate
în cuptoare de ars cu role, role pentru
cuptoare cu vatră mobilă, instalații termice de
incinerare, instalații pentru arderea lichidelor,
instalații pentru arderea gazelor, instalații
de încălzire de uz industrial, instalații de
combustie pentru combustibili obținuți din
deșeuri, incineratoare pentru deșeuri de uz
industrial, incineratoare de deșeuri, generatoare
auxiliare pentru cuptoare, alambicuri, aparate
automate de cromatografie de uz industrial,
aparate automate de cromatografie prin
schimb de ioni, de uz industrial, aparate de
cromatografie de gaze, de uz industrial, aparate
de cromatografie de uz industrial, aparate de
distilare (pentru prelucrarea chimică), aparate
de distilare care nu sunt de uz științific,
aparate de distilare de uz industrial, aparate
de distilare în vid, de uz industrial, aparate
de uscare pentru prelucrarea substanțelor
chimice, aparate pentru cromatografia de lichide
de uz industrial, autoclave pentru prelucrarea
substanțelor chimice, coloane cromatografice de
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uz industrial, coloane de distilare, coloane de
distilare în vid, de uz industrial, schimbătoare de
căldură (pentru prelucrarea chimică), reactoare
pentru reacții gaz-solid, reactoare pentru reacții
gaz-gaz, reactoare ce reprezintă instalații
chimice industriale, instalații de polimerizare,
instalații chimice pentru tratarea apei potabile,
evaporatoare (pentru prelucrarea chimică),
coloane de distilare, aparate pentru distilare,
cromatografe pentru uz industrial, coloane
pentru separarea fizică și chimică a produselor
de distilare, coloane pentru separarea fizică a
produselor de distilare, coloane de neutralizare,
coloane de extracție (altele decât echipamentele
de laborator), aparate de purificare a
fumului, coloane de spălare pentru epurarea
gazelor, aparate pentru epurarea uleiului,
epuratoare umede, instalații de epurare a
gazelor, separatoare pentru curățarea gazului,
separatoare pentru epurarea gazului, spălatoare
de gaze (părți ale instalațiilor de gaze),
turnuri de spălare pentru epurarea gazelor,
instalații industriale pentru filtrarea lichidelor,
instalații pentru colectarea gazelor, reactoare
biologice pentru limpezirea apelor reziduale
industriale, centrale de cogenerare, instalații
pentru centrale nucleare, generatoare nucleare,
instalații pentru tratarea combustibililor și a
moderatorilor nucleari, reactoare nucleare, vase
de presiune ale reactorului, aparat de dezinfecție
pentru distribuirea de soluții în țevile de
apă ale instalațiilor sanitare, aparate automate
de adăpare a vitelor, aparate automatice de
distribuirea apei, aparate automatice pentru
distribuirea apei, aparate de amestecarea apei,
aparate de dezinfectare, aparate de distribuire
a apei, aparate de distribuție a apei, instalații
pentru răcirea apei, camere curate (instalații
sanitare), căptușeli ajustate, pentru jacuzzi,
boilere cu apă, aparate pentru fumigații, cu
excepția celor de uz medical, aparate pentru
captarea apei, aparate pentru alimentarea cu
apă potabilă, aparate electrice pentru baie de
picioare, aparate de încălzit apa cu pompă de
căldură cu sursă de aer, aparate de irigare
pentru fertilizare, băi de abur, saune și spa-
uri (bazine), aparate de saună, aparate de
saună facială, aparate de încălzire pentru saune,
aparate pentru încălzirea saunelor, aparate
pentru producerea jeturilor de hidromasaj,
bazine cu apă pentru complexe balneare, băi
spa (bazine), băi cu aburi, băi cu aburi de
uz personal, băi cu apă termală, băi termale,
cabine transportabile pentru băi turcești, căzi cu
hidromasaj, duze cu jet pentru circularea aerului
cald în căzi de hidromasaj, duze cu jet pentru
generarea curenților de masaj în băi termale,
sisteme pentru băi cu hidromasaj, saune faciale,

saune, radiatoare pentru căzi cu hidromasaj,
pietre de saună, jeturi pentru hidromasaj, jeturi
pentru băi de hidroterapie, jeturi de apă pentru
căzi cu hidromasaj, instalații pentru băi balneare
cu hidromasaj, instalații de saună, huse pentru
piscine spa, ajustate, generatoare de abur pentru
băi de aburi, generatoare de microbule pentru
baie, filtre pentru căzi cu hidromasaj, duze
pentru instalații de baie, vaporizatoare faciale
(saune), spa pentru picioare, sobe de saună,
dispozitive de purjare de aer folosite împreună
cu instalațiile de alimentare cu apă, dispozitive
de pulverizare care constituie componente ale
instalațiilor de alimentare cu apă, dispozitiv
de blocare vortex, instalații de conducte de
apă, clapete de acționare pentru rezervoare
de closet, chiuvete pentru șamponare, hidranți,
generatoare de apă ionizată, fitinguri terminale
pentru alimentare cu apă, filtre pentru conductele
de apă, distribuitoare de apă, dispozitive de
purjare de aeru folosite împreună cu instalațiile
de distribuire a apei, accesorii pentru fântâni,
aeratoare de suprafață pentru iazuri, aparate de
irigare de uz horticol, dispozitive de pulverizare
a apei (automate), closete portabile pentru
activități în aer liber (instalații sanitare), difuzoare
de irigație picătură cu picătură (accesorii pentru
irigații), aspersoare de grădină (automate),
aspersoare automate pentru terenurile de
golf, aspersoare automate pentru sistemele
de irigații în horticultură, aspersoare automate
pentru sistemele de irigații agricole, aspersoare
(instalații automate) pentru irigarea florilor și a
plantelor, aspersoare (automate) pentru instalații
subterane, aspersoare (automate) pentru
instalații de suprafață, aspersoare, instrumente
(automate) de irigare prin aspersiune, cu
excepția mașinilor, instalații de pulverizare
pentru irigarea automată a terenurilor, instalații
automate de irigare pentru grădină, instalații
automate de irigare folosite în agricultură,
instalații automate de irigare folosite la
grădinărit, instalații agricole pentru irigare,
instalații (automate) de irigare prin aspersiune
pentru terenurile de golf, instalații (automate) de
irigare prin aspersiune folosite în horticultură,
instalații (automate) de irigare prin aspersiune
folosite în agricultură, fântâni decorative pentru
masă, fântâni de interior, fântâni artizanale,
fântâni, duze de pulverizare pentru irigare,
dispozitive de pulverizare (instalații automate)
pentru irigații, sisteme de irigație cu picătura,
sisteme de aspersoare pentru irigarea peluzelor,
sisteme de aspersoare pentru irigare, mașini
de irigații pentru agricultură, mașini de irigare
prin aspersiune folosite în horticultură, mașini
de irigare prin aspersiune pentru terenurile
de golf, mașini de irigare prin aspersiune



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/03/2023

folosite în agricultură, jeturi de apă ornamentale,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare, fântâni arteziene, sisteme de
irigare și stropire cu apă, încălzitoare de
apă, instalații de furnizare a apei, instalații de
alimentare cu apă potabilă, instalații automate
de irigare pentru plante, instalații automate
de irigare, instalații automate de adăpare a
păsărilor de curte, hidranți pentru alimentare
cu apă, hidranți pentru incendiu, instalații
automate de adăpare a bovinelor, instalații
automate de adăpare a porcinelor, sistem de
cultură hidroponică, răcitoare de apă, rezervoare
pentru closet, rezervoare de apă sub presiune,
rezervoare de apă, paravane pentru dușuri,
ozonizatoare pentru dezinfectare, mânere de
clapete de acționare pentru rezervoare de closet,
instalații pentru răcirea apei, aparat de purificare
a apei pentru acvarii cu apă de mare, aparate
combinate cu raze ultraviolete și de iluminare,
aparate de clorizare pentru bazinele de înot,
aparate de decantare pentru apele reziduale,
aparate de desalinizare, aparate de desalinizare
a apei care utilizează osmoza inversă, aparate
de dezinfectare a apei, aparate de epurare a
apei de la robinet, aparate de filtrare a apei,
aparate de filtrare pentru acvarii, aparate de
ionizare pentru tratarea aerului sau apei, aparate
de iradiere cu raze ultraviolete, aparate pentru
îndepărtarea calcarului din apă, aparate pentru
purificarea dejecțiilor, aparate pentru ionizarea
apei (de uz casnic), aparate pentru filtrarea apei,
de uz industrial, aparate pentru filtrarea apei, de
uz domestic, aparate pentru filtrarea apei (altele
decât mașini), aparate pentru desalinizarea
apei, aparate pentru dedurizarea apei, aparate
pentru decalcifierea apei, aparate electrice de
purificare a apei de baie de uz menajer,
aparate de tratare a apei pentru dedurizarea
apei de uz casnic, aparate de tratare a apei
pentru dedurizarea apei, aparate de tratare
a apei, aparate de purificare cu membrană
pentru purificarea apei, aparate de purificare a
apei, dispozitive și instalații pentru dedurizarea
apei, aparate și instalații pentru dedurizarea
apei, camere de ionizare, bioreactoare destinate
utilizării la tratarea deșeurilor, bioreactoare
destinate utilizării la tratarea apei reziduale,
bazine de limpezire pentru apă, arzătoare
germicide, instalații de purificare pentru ape
reziduale, aparate și mașini pentru purificarea
apei, aparate transportabile pentru tratarea apei,
aparate portabile pentru purificarea apei, aparate
pentru purificarea apei, de uz casnic, aparate
pentru purificarea apei industriale, fose septice,
filtre pentru apă reziduală, filtre pentru aparate
de filtrare a apei, filtre grosiere pentru filtrarea
apei, aparate pentru filtrarea apei, elemente

pentru osmoză inversă utilizate în reducerea
conținutului de sare din apă, elemente pentru
osmoză inversă pentru reducerea gustului sălciu
al apei, elemente pentru osmoză inversă pentru
reducerea conținutului de sare din apă, elemente
pentru osmoză inversă de uz industrial utilizate
în reducerea conținutului de sare din apă,
distribuitoare gravimetrice cu flux uscat pentru
tratarea apei, instalații de purificare pentru
deșeuri, instalații de purificare a apei de ploaie,
instalații de filtrare a apei, instalații de epurare
a apei reziduale, instalații de distilare a apei,
instalații de desalinizare a apei de mare, instalații
de desalinizare a apei, instalații de desalinizare,
instalații de dedurizare a apei, instalații de
canalizare, fose septice de uz industrial, fose
septice de uz casnic, lămpi germicide, lămpi
cu ultraviolete pentru acvarii, ionizatoare de
apă, instrumente transportabile pentru tratarea
apelor uzate, instalații pentru tratarea apei
reziduale, instalații pentru tratarea apei prin
procese osmotice, instalații pentru purificarea
apelor reziduale, instalații pentru purificarea
apei, instalații de tratare a apei, instalații de
sterilizare chimică (aparate de tratare a apei),
instalații de sterilizare cu ultraviolete (aparate
de tratare a apei), instalații de schimb ionic,
unități cu raze ultraviolete de sterilizare a apei,
de uz industrial, unități cu raze ultraviolete de
sterilizare a apei, de uz casnic, sterilizatoare
de apă, sterilizatoare cu ultraviolete, stații de
epurare a apelor uzate industriale, serpentine
sub formă de componente ale instalațiilor de
distilare, rezervoare pentru tratarea apei uzate,
rezervoare de tratare a apei reziduale, de uz
industrial, rezervoare pentru purificarea apei,
rezervoare de tratare a apei menajere de
uz casnic, reductoare de debit pentru unități
de purificare a apei prin osmoză inversă,
purificatoare pentru apa industrială, purificatoare
electrice de apă, de uz casnic, lămpi germicide
pentru purificarea aerului, uzine de desalinizare,
unități de tratare a apei, unități de purificare a
apei reziduale, unități de purificare a apei pentru
producere de apă potabilă, unități de purificare a
apei, unități de osmoză inversă, unități de filtrare
pentru osmoză inversă (echipamente pentru
tratarea apei), unități de filtrare cu membrană
pentru aparate de tratare a apei, unități de filtrare
cu cartușe (echipament pentru tratarea apei),
unități de filtrare a apei de uz casnic, unități de
filtrare a apei pentru acvarii, unități de filtrare
a apei, unități de dedurizare a apei, unități de
clorizare pentru tratarea apei, unităţi de osmoză
inversă, instalații pentru purificare, desalinizare
și climatizarea apei, accesorii de pulverizare
(componente de instalații de duș), accesorii de
scurgere pentru articole sanitare, accesorii de
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scurgere pentru lavoare, accesorii de scurgere
pentru băi, accesorii de uz sanitar, accesorii
pentru baie, accesorii pentru bideuri, accesorii
pentru chiuvete, accesorii pentru căzi de masaj,
accesorii pentru duș, accesorii pentru instalații
sanitare de apă, accesorii pentru pulverizatoare
(componente de instalații sanitare), acoperiri
protectoare de robinete de cadă pentru copii,
aeratoare cu funcție de economisire a apei
pentru robinete, aeratoare pentru robinete
(accesorii pentru instalații sanitare), armături
sanitare de scurgere pentru bazine, armături
de scurgeri sanitare pentru dușuri, armături de
scurgeri sanitare pentru conducte de scurgere,
armături de scurgeri sanitare pentru băi, armături
de scurgeri sanitare pentru bideuri, armături de
baie pentru controlul apei, aparate și instalații
sanitare, aparate pentru spălarea picioarelor,
aparate electrice pentru duș, aparate de uz
sanitar, aparate de duș, aparate de distribuție de
apă pentru uz sanitar, amestecătoare automatice
sub formă de componente ale instalațiilor de
duș, aeratoare pentru robinete, cabine din metal
pentru dușuri, cabine de duș din sticlă, cabine
de duș, cabine de baie, băi de hidroterapie, băi
cu acces lateral pentru persoanele cu handicap
fizic, boilere pentru spălare, bideuri portabile,
bideuri, benzi flexibile pentru protecția tuburilor
metalice (părți de instalații sanitare), benzi cu
led, bazine de toaletă, bazine care fac parte
din instalațiile de alimentare cu apă, articole
sanitare realizate din porțelan, articole sanitare
realizate din piatră, căzi de baie cu aparate
incorporate cu rolul de a facilita accesul în cadă,
căzi de baie, căzi cu duș, căzi care încorporează
jeturi de aer, căptușeli pentru căzi, ajustate,
căptușeli ajustate, pentru căzi de duș, capete
de pulverizare pentru dușuri, capete de duș
cu funcție de economisire a apei, capete de
duș care constituie componente ale instalațiilor
de alimentare cu apă, capete de duș, capace
sanitare pentru vasul de toaletă, capace pentru
vase de toaletă, capace pentru scaune (părți
de instalații sanitare), capace de wc pentru
copii, cabine pentru duș, căzi pentru duș, căzi
pentru băi de șezut, căzi folosite de către
persoanele cu handicap fizic, căzi de duș, căzi
de baie cu înălțime variabilă pentru a fi utilizate
de persoane cu handicap fizic, căzi de baie
cu aparate incorporate pentru facilitarea ieșirii
din cadă, garnituri de căzi de baie, chiuvete
din oțel inoxidabil, chiuvete de bucătărie cu
blaturi de lucru integrate, chiuvete de bucătărie,
chiuvete de baie (componente de instalații
sanitare), chiuvete de baie, chiuvete cu picior
pentru baie, chiuvete, cepuri, dispozitive de
evacuare a apei (robinete), dispozitive cu aburi
pentru încălzirea prosoapelor pentru saloane de

coafură, dispozitive cu aburi pentru încălzirea
prosoapelor, cuve pentru closete, coturi curbate
din plastic pentru țevi (componente de instalații
sanitare), conducte pentru instalații sanitare,
conducte de scurgere pentru căzi, closete
portabile pentru activități în aer liber, clapete
de acționare pentru rezervoare de apă pentru
closet, clapete de acționare (piese pentru
vase de toaletă), chiuvete pentru spălat vasele
(altele decât obiecte de mobilier), chiuvete
pentru frizerii, chiuvete metalice, chiuvete pentru
baie, chiuvete (spălătoare), componente ale
instalațiilor sanitare, dușuri de grădină, dușuri,
cabine de duș, dulapuri pentru spălarea ploștilor
(componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă), dozatoare de dezinfectante pentru băi,
dopuri pentru chiuvete, dopuri din metal pentru
dușuri, dopuri din metal pentru lavoare, dopuri
din metal pentru chiuvete, dopuri din metal
pentru băi, dispozitive pentru clătirea mâinilor,
dispozitive de pulverizat pentru duș (accesorii
pentru instalații de apă), dispozitive de preaplin
pentru căzi de baie, dispozitive de evacuare
pentru lavoare, dispozitive de evacuare pentru
băi, fântâni tip țâșnitoare pentru spălat, fântâni
cu apă potabilă, dușuri vândute sub formă de
seturi, dușuri puternice, dușuri portabile, dușuri
multifuncționale montate în prealabil, dușuri
manuale, dușuri exterioare pentru îmbăiere,
dușuri electrice, dușuri de tavan, dușuri (instalații
de baie), duze pentru micșorarea presiunii jetului
de apă, duze pentru căzi de baie, duze pentru
căzi cu hidromasaj, rezervoare pentru instalații
de spălare cu apă, instalații de duș, instalații de
baie pentru alimentarea cu apă, instalații de baie
folosite în scopuri sanitare, instalații de baie cu
duș, instalații de baie, inele de etanșare pentru
robinete de apă, garnituri pentru căzi de baie,
furtunuri de duș pentru dușuri manuale, furtunuri
de duș, flotoare pentru vasele de toaletă,
fitinguri pentru drenarea apei, fitinguri pentru
conducte sanitare de apă, filtre pentru căzi
de duș, filtre pentru chiuvetă (accesorii pentru
instalații sanitare), mânere pentru acționarea
apei la toaletă, mânere de robinete, lavoare sub
formă de cădițe, lavoare individuale montate în
perete, lavoare individuale, lavabouri singulare
turnate din materiale compozite, lavabouri,
jeturi pentru cadă de baie, instalații sanitare
portabile, instalații sanitare pentru closete,
instalații sanitare electrice, instalații sanitare
de baie, instalații sanitare, instalații pentru
toalete, instalații pentru căzi de masaj, pere
de duș sub formă de accesorii pentru duș,
paravane pentru cabine de duș, paravane
pentru baie, paravane nemetalice pentru dușuri
și băi, paravane nemetalice pentru cădițe de
duș, paravane de cadă, paravane de baie
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pentru dușuri din metal, panouri pentru baie,
panouri de duș, obiecte sanitare din oțel
inoxidabil, măști de toaletă cu lavoar încorporat
(conectat la sursa de alimentare cu apă),
mânere pentru rezervoare (piese pentru instalații
sanitare), mânere pentru colacul de toaletă,
mecanisme pentru descărcarea rezervorului de
toaletă, manșoane sub formă de componente
ale instalațiilor sanitare, rezervoare de toaletă,
rezervoare de spălare cu apă, rezervoare
de apă pentru closete, pulverizator pentru
chiuvetă (accesorii pentru instalații sanitare),
pulverizatoare pentru robinete, pulverizatoare
pentru chiuvete de bucătărie, pulverizatoare cu
acționare manuală folosite la robinetele de baie,
platforme de duș, pisoare (obiecte sanitare),
pisoare (componente ale instalațiilor sanitare),
piese din fontă pentru conducte (componente de
instalații sanitare), piedestaluri pentru chiuvete
pentru baie, piedestale pentru vase de toaletă,
picurător pentru robinete de apă, picioare de
chiuvetă, robinete de apă sub formă de părți
de instalații de alimentare cu apă, robinete
de apă controlate electric, robinete de apă,
robinete de amestecare pentru conducte de apă,
robinete de amestec pentru chiuvete, robinete cu
funcție de economisire a apei, robinete cu două
rozete, robinete cu bilă pentru rezervoarele de
wc, robinete automate, robinete acționate fără
atingere, robinete (accesorii pentru instalații),
robinete, rezervoare sub formă de echipament
sanitar, rezervoare pentru toaletă, rezervoare
w.c., robinete pentru instalații sanitare, robinete
pentru instalații de alimentare cu apă, robinete
pentru controlarea fluxului de apă, robinete
pentru conducte, robinete pentru bideuri,
robinete pentru baie, robinete pentru alimentare
cu apă, robinete monocomandă pentru chiuvete,
robinete de mixare pentru reglarea manuală a
temperaturii apei, robinete de golire (accesorii
pentru instalații), robinete de duș cu închidere
automată și cu comandă electronică, robinete
de duș, robinete de combinare (robinete),
robinete de canalizare, robinete de apă sub
formă de părți de instalații sanitare, scaune
pentru closete, scaune de toaletă, robineți
pentru lavoare, montați în perete, robineți pentru
conducte de apă, robineți pentru chiuvete,
montați în perete, robineți pentru bideuri, montați
în perete, robineți pentru baie, montați în perete,
robineți de distribuție a apei, robineți de apă,
robineți, robinete simple pentru chiuvete de
baie, robinete pentru reglarea fluxului de apă,
robinete pentru țevi, robinete pentru montarea
conductelor, robinete pentru lavoare, țevi de
scurgere (accesorii pentru instalații de apă
și canal), supape sub formă de componente
ale instalațiilor sanitare, supape de control de

nivel, care constituie componente ale instalațiilor
sanitare, stropitoare pentru duș, sisteme pentru
descărcarea rezervorului de toaletă, sisteme
de tras apă pentru pisoare, seturi de baie cu
chiuvetă și mască cu sertare, țevi ondulate
metalice (piese de instalații sanitare), țevi
flexibile ca părți ale instalațiilor de apă și
canalizare pentru lavoare, țevi flexibile ca părți
ale instalațiilor de apă și canalizare pentru duș,
țevi flexibile ca părți ale instalațiilor de apă și
canalizare pentru chiuvetă, țevi flexibile ca părți
ale instalațiilor de apă și canalizare pentru baie,
țevi de scurgere pentru instalații sanitare, țevi de
scurgere pentru căzi de baie, toalete individuale
încastrate, toalete individuale din oțel presat,
toalete cu funcții de sterilizare, toalete cu funcții
de spălare, toalete cu funcție de economisire a
apei, toalete adaptate pentru pacienți medicali,
toalete adaptate pentru a fi utilizate de
persoanele cu dizabilități, toalete, vane, uși
pentru duș cu rame nemetalice, uși pentru
cabine de duș cu cadru metalic, uși pentru cabine
de duș, unități de duș, toalete transportabile,
toalete prevăzute cu duș, toalete prevăzute cu
bazine, toalete pentru vase maritime, toalete
pentru a fi încorporate în construcții portabile,
toalete individuale monobloc, toalete (w.c.),
ventile de amestec sub formă de componente
ale instalațiilor sanitare, vase pentru toaletă,
vase pentru spălare (componente ale instalațiilor
sanitare), vase de toaletă pentru copii, vase
de toaletă cu înlocuirea automată a protecției
igienice a colacului înainte de folosire, vase
de toaletă cu jeturi de apă integrate în bideu,
vase de toaletă cu jet de apă pentru spălare,
vase de toaletă (w.c.), vase de toaletă, vane
(robinete), vane (instalații sanitare) folosite în
centre spitalicești, vane (instalații sanitare),
instalații sanitare și de baie și accesorii pentru
instalații, turnuri de răcire a apei, unități de tratare
a apei folosite la aerarea și circularea apei, vase
și scaune de toaletă vândute la pachet, sticle
pentru filtrat apa, vândute goale, sisteme de
tratare a apei de balast.
18. Apărătoare pentru ochi (harnașament),
apărători de ploaie pentru cai, apărători
pentru coada cailor, armături de șa, articole
de îmbrăcăminte pentru cai, articole de
îmbrăcăminte pentru câini, articole de șelărie
din piele, articole vestimentare pentru câini,
bandaje pentru picioarele cailor, bentițe pentru
cai, bice, bice cu mai multe curele (bice),
botnițe, gâtare pentru hamuri la cai, căpăstre
de cai, căpestre de antrenament pentru cai,
căpestre, curelărie realizată din piele, curele
pentru pinteni, curele pentru cai care să-i
împiedice să roadă gardul grajdului, curele din
piele (șelărie), curele de harnașament, cuie
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pentru potcoave de cai, cravașe pentru jochei,
cravașe de vânătoare, costume pentru animale,
chingi pentru șei, cergi pentru cai, centuri
pentru câini, capișoane pentru cai, harnașament,
hamuri pentru animale, hamuri (harnașament),
genunchiere pentru cai, geci pentru câini, haine
de ploaie pentru câini, garnituri de harnașament
din fier, garnituri de harnașament, funde
pentru păr destinate animalelor de companie,
frâie (harnașamente), frâie (harnașament),
dârlogi (hățuri), distribuitoare pentru excremente
de câini adaptate pentru utilizare cu lese,
cuverturi anti-muște pentru cai, curele pentru
scărițe de șa, încălțăminte pentru câini,
îmbrăcăminte pentru pisici, îmbrăcăminte pentru
câini, îmbrăcăminte pentru animale, lesă pentru
lonjare, lese pentru animale, lese pentru animale
de companie, lese din piele, lese de animale,
jambiere și genunchiere pentru cai, jambiere
pentru cai, jambiere pentru animale, huse de
șa pentru cai, harnașamente, harnașamente
pentru cai, pături și cuverturi pentru animale,
pălării pentru animale de companie, protecții
pentru copite, potcoave pentru cai, potcoave
metalice, potcoave de cai realizate din plastic,
potcoave de cai nemetalice, piele pentru
harnașamente, pelerine pentru animale de
companie, paturi pentru sei, ochelari pentru
păsări de curte pentru prevenirea luptelor, măști
de muște pentru animale, măști de față pentru
cabaline, martingale (piesă de harnașament),
lese pentru câini, articole de șelărie, șelărie,
șei pentru călărie, șei pentru cai, zăbăluțe,
zăbale (harnașament), zgărzi pentru animale,
valtrapuri, trăgători de șa, traiste pentru hrănirea
cailor (atașabile în jurul botului), transportoare
pentru animale (genți), traiste atașabile la gâtul
cailor (traiste cu hrană), scărițe din metal, piese
din cauciuc pentru scări de șa, scări de șa,
zgărzi pentru câini, zgărzi pentru animale de
companie, care conțin informații medicale, zgărzi
pentru animale de companie, zgărzi pentru
pisici, armaturi pentru genți (piese structurale de
genți), articole de voiaj, bagaje, bagaje (genți),
bagaje (pentru călătorie), bagaje de călătorie,
borsete, bagaje de mână, borsete pentru bărbați,
borsete pentru scutece, borsete pentru unelte,
vândute goale, borsete și genți de purtat la
brâu, cadre de pus în spate pentru transportul
copiilor, cadre pentru poșete, cărucioare pentru
cumpărături cu roți, casete din fibre vulcanizate,
casete pentru accesorii de frumusețe, casete
pentru monede, rucsacuri pentru purtat copii,
cufere (bagaje), cufere (de voiaj) din împletitură
de răchită kori, cufere și geamantane, curele
de bagaje cu încuietori, curele de umăr din
piele, curele pentru bagaje, curele pentru genți
de mână, curele pentru portmonee, cutii de

machiaj, cutii de pălării, pentru voiaj, cutii
de transport, eșarfe portbebe, etichete pentru
bagaje (articole din piele), etichete pentru
bagaje, etichete metalice pentru bagaje, etichete
de plastic pentru bagaje, etichete de cauciuc
pentru bagaje, dosare pentru conferințe, mape
pentru documente (marochinărie), mape pentru
documente, cutii pentru cărți de vizită (portvizite),
cutii pentru cravată, cutii pentru cravate, pentru
voiaj, cutii pentru corespondență și documente
de valoare, cutii din piele pentru pălării, cutii
din imitații de piele, genți cu rotile, genți cu
structură moale, genți cu imprimeu muzical,
genți cu două despărțituri stil doctor (gladstone),
genți cu bandulieră, genți care pot fi spălate,
pentru articole de toaletă, genți casual, genți
boston, genți, geamantane pentru sejururi
scurte, geamantane mari (cufere) de călătorie,
geamantane de mici dimensiuni, geamantane
cu rotile, geamantane, etuiuri pentru carduri de
credit (portmonee), genți de voiaj din imitație
de piele, genți de voiaj cu rotile, genți de umăr
pentru copii, genți de umăr, genți de transport
universale, genți de stradă, genți de seară,
genți de pânză, genți de plajă, genți de mână
pentru bărbați, genți de mână (poșete), genți de
mână, genți de lucru, genți de călătorie, genți de
cumpărături din piele, genți impermeabile, genți
flexibile pentru haine, genți fabricate din pânză,
genți diplomat pentru documente, genți diplomat,
genți din pânză, genți din piele, genți din imitatie
de piele, genți din blană sintetică, genți de voiaj
pentru îmbrăcăminte sport, genți de voiaj pentru
pantofi, genți de voiaj pentru avion, genți de
voiaj din pânză, genți de voiaj din piele pentru
haine, genti de voiaj din materiale plastice, genți
pentru îmbrăcăminte sport, genți pentru ieșiri la
sfârșit de săptămână, genți pentru haine, genți
pentru gimnastică, genți pentru drumeții, genți
pentru cărți, genți pentru curieri, genți pentru
cumpărături fabricate din piele, genți pentru
cosmetice vândute goale, genți pentru camping,
genți pentru cosmetice (fără conținut), genți
pentru accesorii de tricotat, genți multifuncționale
pentru atleți, genți mici de voiaj (pentru sejururi
scurte), genti pentru farduri vandute goale, genți
și portofele din piele, genți sub formă de tub,
genți stil bandulieră, genți sportive, genți sport
de uz general, genți servietă, genți scoțiene,
genți pentru școlari, genți pentru șa, genți
pentru unelte (neechipate) pentru motociclete,
genți pentru sport, genți pentru scutece, genți
pentru scule, goale, genți pentru schimbat
scutece (înfășat), genți pentru instrumente și
partituri (muzică), huse speciale adaptate pentru
transportarea bastoanelor pliante de mers, huse
pentru încălțăminte, huse pentru îmbrăcăminte,
pentru voiaj, huse pentru pantofi, huse pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/03/2023

costume, cămăși și rochii, huse pentru bagaje,
huse pentru costume, huse de voiaj pentru
articolele de îmbrăcăminte, ghiozdane școlare,
ghiozdane, genți universale de sport cu rotile,
genți tricotate, altele decât cele din metale
prețioase, genți tip sac, gentuțe universale de
purtat la încheietura mâinii, gentuțe cosmetice,
închizători pentru portmonee de mărunțis,
neseseruri vândute goale, mânere pentru
susținerea sacoșelor de cumpărături, mânere de
valiză, mânere (genți), mini-rucsacuri, marsupii
pentru transportul copiilor mici, marsupii
pentru transportul bebelușilor, mape port-desen
(geamantane), mape pliabile pentru documente,
mape pentru transportul documentelor, mape
pentru foi, mape pentru documente, mape
(portdocumente), lădițe pentru cosmetice (fără
conținut), portmonee de uz general, portmonee
de piele, portmonee, portmantouri, portchei din
piele, portchei din imitații de piele, portchei,
portcarduri (marochinărie), portbebeuri pentru
transportul copiilor, portbebeuri (marsupii tip fașă
sau hamuri), port-bebe, port-abonament, plase
din fetru, plase de cumpărături, organizatoare
pentru valize, portofele din piele pentru cardurile
de credit, portofele din piele pentru carduri
de credit, portofele din piele, portofele din
metale prețioase, portofele de încheietura mâinii,
portofele de purtat sub braț, portofele cu
fixare pe gleznă, portofele cu compartimente
pentru carduri, portofele atașabile la curea,
portofele, portmonee, nu din metale prețioase,
portmonee fabricate din metale prețioase,
portmonee din piele, portmonee din metale
prețioase (pentru monede), portmonee (produse
din piele), poșete mici de purtat sub braț,
poșete mici (genți de mână), poșete din zale
împletite, poșete din piele, poșete din imitație
de piele, poșete de seară, poșete de mână
care nu sunt confecționate din metale prețioase,
poșete de damă, poșete de mână, poșete,
portofele, inclusiv portcarduri, portofele pentru
monede neconfecționate din metal pretios,
portofele pentru carduri, portofele fixate la
încheietura mâinii, portofele (nu din metale
prețioase), rucsacuri pentru alpiniști, rucsacuri
mici, rucsacuri de zi, rucsacuri de munte,
rucsacuri cu rotile, rucsacuri, ranițe (rucsacuri),
ranițe, randsels (ghiozdane japoneze), punguțe,
plicuri, săculeți din piele pentru ambalaj,
pungi personalizate suveniruri, poșetuțe amulete
(omamori-ire), poșetuțe tip minodiere, poșetuțe,
poșete, portmonee și portofele, sacoșe pentru
cumpărături cu două roți, sacoșe pentru
cumpărături, sacoșe de umăr, sacoșe de
cumpărături din pânză, sacoșe de cumpărături
cu roți, sacoșe cu șireturi, saci pentru haine, saci
pe rotile, saci din material tip prosop, saci de

voiaj, saci de compresie adaptați pentru bagaje,
rucsacuri tip raniță, rucsacuri pentru transportat
copii, rucsacuri pentru drumeții, rucsacuri pentru
camping, serviete pentru școlari, genți pentru
școlari, săculeți din piele, săculeți cu cordon,
săculețe, săculețe pentru machiaj, chei și alte
obiecte personale, serviete diplomat, serviete
din piele, serviete din imitație de piele, serviete
(articole din piele), serviete, sacoșe textile
pentru cumpărături, sacoșe reutilizabile pentru
cumpărături, sacoșe pentru cumpărături pe roți,
sacoșe pentru provizii, suporturi pentru cărți
de vizită sub formă de portofele, suporturi
pentru cărți de credit, suporturi pentru carduri
de credit, din piele, suporturi pentru carduri
(portofele), suporturi pentru bancnote, suporturi
din piele pentru cărți de credit, suporturi din
imitație de piele pentru cărți de credit, suporturi
de prins pe corp pentru transportul copiilor,
structuri pentru genți de mână, genți pentru
sport, serviete și genți diplomat, serviete pentru
documente, serviete pentru școlari, serviete
pentru bărbați, serviete (marochinărie), tășcuțe
japoneze (shingen-bukuro), truse de toaletă
(marochinărie), truse de toaletă (fără conținut),
truse de scule, din piele (goale), truse de ras
vândute goale, tolbe de vânătoare (accesorii de
vânătoare), tocuri pentru permis de conducere,
tocuri din piele, tefillin (filactere), suporturi sub
formă de tocuri pentru chei, suporturi sub
formă de portofele pentru chei, suporturi pentru
transportat haine, suporturi pentru transportat
costume, suporturi pentru etichete de bagaje,
suporturi pentru cărți de vizită, truse de voiaj
(marochinărie), saci de voiaj, cufere de voiaj,
valize pe rotile, valize de piele, valize cu rotile,
valize cu rafturi intergate, valize cu motor,
utilizabile ca mijloc de transport, valize, valijoare
pentru articole de îmbrăcăminte de noapte (genți
pentru sejururi scurte), truse medicale goale,
pentru uzul medicilor, truse de voiaj, truse de
unelte vândute goale, mânere de bastoane,
bastoane de ratan, bastoane pentru drumeții,
bastoane pentru munte, bastoane pliante de
mers, bastoane telescopice de sprijin pentru
pescuitul la muscă, baston-umbrelă (bastoane
transformabile în umbrele), bețe retractabile
pentru drumeții, mânere de baston, scaune-
baston, vârfuri adaptate special pentru bastoane
de mers, mânere pentru bastoane de mers,
curelărie (echipamente pentru soldați), curele
de piele pentru bagaje, crupe (părți ale
crupoanelor), chingi din piele, centuri pentru
umeri, casete din piele sau din piele artificială,
carton imitație de piele, piei de bovine, blănuri
vândute vrac, blană semiprelucrată, blană de
animale, blană artificială, articole de piele
vândute vrac, huse de arc, genti pentru articole
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de toaleta vandute goale, garnituri din piele
pentru mobile, foi din piele pentru manufacturi,
foi din imitații de piele pentru manufacturi,
etichete din piele, etichete de piele de cusut
pe îmbrăcăminte, etichete adezive de piele
pentru genți, cutii din piele, cutii de pălării din
imitație de piele, curele pentru patine, curele
din piele, curele din imitație de piele, curele
de umăr, piele de șarpe, piele de poliuretan,
piele de căprioară, cu excepția celei pentru
curățare, piele brută sau semiprelucrată, imitații
de piele, piei tăbăcite, piei de animale, moleschin
(imitație de piele), membrane de intestine de
vițel, materiale din piele, imitații de piele vândute
vrac, imitație de piele din miceliu, huse din
piele pentru arcuri, huse de mobilă, din piele,
hamuri de siguranță pentru copii, șevro, produse
din piele brută de ros pentru câini, recipiente
industriale din piele pentru ambalare, port-
carduri din imitație de piele, port-carduri de piele,
piele vegană, piele sintetică, piele sau imitație de
piele, piele pentru pantofi, piele pentru mobilier,
piele netăbăcită și alte tipuri de piei prelucrate
sau semiprelucrate, șnur de piele, împletituri
din piele, ținte decorative pentru materiale din
piele, șnururi din piele pentru legat sub bărbie,
șnururi din piele, șireturi din piele, valve din piele,
bastoane de umbrelă, cadre pentru umbrele
sau umbrele de soare, huse pentru umbrele,
huse pentru umbrele de soare, huse pentru
umbrelă, inele pentru umbrele, mânere de
umbrelă, piese metalice pentru umbrele, săculeți
pentru umbrelă, tije pentru umbrele și umbrele
de soare, umbrele, umbrele de golf, umbrele de
plajă (umbrele de soare pentru plajă), umbrele
de plajă, umbrele pentru pictură în aer liber,
umbrele pentru copii, umbrele japoneze din
hârtie uleiată (janome-gasa), umbrele japoneze
din hârtie (karakasa), umbrele de soare pentru
grădină, terase și curți interioare, umbrele
de soare impermeabile, umbrele de soare,
umbrele de ploaie telescopice, umbrele de
ploaie, umbrele, umbrele de soare, umbrele și
parasolare, bastoane, bagaje, pungi, portofele și
alte accesorii, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale.
20. Coșuri de dormit pentru animale domestice,
nu din metal, coșuri pentru câini, coșuri
pentru pisici, cuibare, culcușuri gonflabile pentru
animale de companie, cuști pentru câini, căsuțe
pentru animale de companie, căsuțe pentru
păsări, adăposturi și paturi pentru animale,
cuști pentru animale de companie, așternuturi
pentru pisici, canapele pentru animale de
companie, case de joacă pentru animale
de companie, ceară gofrată pentru stupi,
cotețe pentru animale, paturi pentru păsări,
paturi pentru câini, paturi pentru animalele

de companie, padocuri portabile, mobilier
pentru animalele de companie, mese pentru
periat animale de companie, iesle cu grătar
pentru furaje, fundații de fagure pentru stupi,
cuști pentru câini, cuști pentru animale de
companie, cutii de cuibare pentru animale,
culcușuri portabile pentru animale de companie,
culcușuri pentru animale de interior, culcușuri
pentru animale de companie, culcușuri pentru
animale, perne pentru animale de companie,
perne pentru căptușit cuști de transportat
animale de companie, perne pentru căptușit
cuști pentru animale de companie, rafturi
de stupi, rame pentru stupi, ceară gofrată
pentru stupi, rafturi de stupi, stupi de albine,
stâlpi de zgâriat pentru pisici, trape de acces
pentru câini/pisici nemetalice sau din zidărie,
trape pentru pisici din materiale nemetalice,
afișaje, standuri și indicatoare, nu din metal,
accesorii metalice pentru expunere (mobilier),
accesorii nemetalice pentru magazin, afișaje
verticale pliabile realizate din materiale înrămate,
tablouri de afișare, afișe tipărite din vinil,
articole pentru afișarea prețului la punctele de
vânzare, realizate din materiale plastice, baloane
publicitare, aviziere din plută, benzi decorative
din plastic pentru aplicarea pe fațadele
magazinelor, baloane publicitare gonflabile,
benzi decorative din plastic pentru aplicarea
pe vitrine de expunere, cifre confecționate din
plastic pentru clădiri, cifre confecționate din
plastic pentru mobilier, cifre pentru plăcuțele de
înmatriculare (nemetalice), cilindri (nemetalici)
pentru identificarea animalelor de companie,
cilindri (nemetalici) pentru identificarea păsărilor,
conuri rutiere de plastic, corpuri de bucătărie,
delimitatoare (conuri de semnalizare mobile)
confecționate din materiale nemetalice, display-
uri publicitare la punctul de vânzare, dulapuri
pentru prezentare (altele decât cele frigorifice),
ecrane (mobilier) pentru afișare, ecrane de
prezentare (mobilier), ecrane de prezentare
pliabile, ecrane de prezentare pliabile folosite
la expuneri în conferințe, ecrane de prezentare
pliabile folosite în expoziții, ecrane de prezentare
pliabile folosite în magazine, ecusoane din
plastic, elemente de expunere portabile
pentru vânzări (mobilier), forme în mărime
naturală ale corpului uman, pentru expunerea
hainelor, manechine pentru vitrine de magazin,
manechine și manechini de croitorie, embleme
pentru vehicule, nu din metal, firme din lemn,
firme din material plastic, grinzi pentru unități
de afișare, plăci de identitate nemetalice,
indicatoare din lemn sau plastic, litere
(altele decât caracterele tipografice și clișeele)
confecționate în principal din materiale plastice,
manechine, mese de expunere, mobilier de
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expunere, mobilier de expunere pentru puncte
de vânzare, mobilier de magazin folosit la
expunerea cartelelor, mobilier expunere mărfuri
(nemetalic), plăci de înmatriculare nemetalice,
mobilier pentru expunerea produselor, mobilier
pentru magazine, numere de casă, nemetalice,
neluminoase, numere nemetalice pentru case,
panou pentru informații (aviziere) din plută,
obiecte publicitare gonflabile, panouri de afișaj
(altele decât cele electronice), panouri de
afișare, panouri de afișare a publicității (mobilier),
panouri de afișare autocolante, panouri
de afișare publicitare, panouri de anunțuri
(indicatoare) din plută, panouri de expunere din
materiale plastice, panouri de expunere pentru
expoziții, panouri de expunere portabile pentru
afișare, panouri de expunere prevăzute cu bare
metalice pliabile și interconectabile, panouri
de expunere sub formă de mobilier, panouri
de montaj fotografic, panouri de prezentare
a bijuteriilor, panouri de prezentare pentru
spații comerciale, panouri despărțitoare pentru
prezentări, panouri din lemn pentru afișarea
reclamelor (neluminoase), panouri din materiale
plastice de uz publicitar (neluminos), panouri din
plastic pentru afișare publicitară (neluminoase),
panouri din plastic pentru afișarea reclamelor
(neluminoase), panouri din plastic transparent
care sunt părți ale recipientelor de ambalat,
panouri din porțelan pentru afișare publicitară
(neluminoase), panouri din sticlă pentru
afișarea reclamelor (neluminoase), panouri
pentru afișarea materialelor de modelare,
panouri pentru afișarea materialelor pictoriale,
panouri pentru afișarea materialelor de
tipărire, panouri pentru afișarea materialelor
grafice, panouri pentru expoziții, panouri
pentru expunere (neluminate și nemecanizate),
panouri pentru notițe îmbrăcate în stofă
și cu panglici transversale, panouri pentru
registre, panouri pentru scopuri publicitare
(neluminate și nemecanizate), panouri pliabile
pentru expunere, panouri publicitare, panouri
publicitare de plastic, panouri publicitare din
lemn, panouri/table din material plastic, picioare
pentru panouri de expunere (nemetalice),
picioare pentru standuri de prezentare
(nemetalice), plăci confecționate din lemn, placi
de identitate, nemetalice, plăci de vinil imprimate
magnetice, plăci de înmatriculare, nemetalice,
plăci din lemn pentru scopuri publicitare
(neluminoase), plăci mobile de afișare, plăcuțe
confecționate din plastic, plăcuțe cu numere de
curse pentru biciclete, nu din metal, plăcuțe de
nume pentru uși, care nu sunt metalice, plăcuțe
de înmatriculare decorative din plastic, plăcuțe
de înmatriculare nemetalice pentru vehicule,
plăcuțe de înmatriculare pentru vehicule

(nemetalice), plăcuțe decorative (nemetalice)
pentru vehicule, plăcuțe din plastic, plăcuțe
nemetalice pentru indicarea naționalității pentru
vehicule, plăcuțe personalizate, nemetalice,
pentru vehicule, portcarturi sub formă de
panouri de prezentare, rafturi de depozitare
a echipamentului sportiv și de schi, rafturi
de depozitare pentru covorașe auto, rafturi
de magazin, rafturi de prezentare, rafturi
de prezentare mobile (mobilier), rafturi de
prezentare cu poziții multiple confecționate
din tuburi de aluminiu și oțel, rafturi de
prezentare pentru expunerea produselor în
scopul vânzării, rafturi pentru depozitare de
cartoane, rafturi pentru expunerea de produse
în scopuri de prezentare, rafturi pentru tipărituri
pentru prezentarea de materiale tipărite, rafturi
pentru tipărituri pentru stocarea de materiale
tipărite, rame metalice pentru expozitoare
(mobilier), rame pentru expozitoare, rame
pentru panouri de afișare, rame pentru panouri
indicatoare, semne gonflabile din plastic,
seturi de piese (vândute împreună) pentru
asamblare panouri de expunere, seturi de
piese (vândute împreună) pentru asamblare
vitrine, seturi de piese (vândute împreună)
pentru asamblarea standurilor de prezentare,
sisteme de afișare, standuri cu rame pentru
expoziții (nemetalice), standuri de expoziție
(nemetalice, altele decât structurile), standuri
de expunere asamblate, standuri de expunere
de uz universal, standuri de expunere
prevăzute cu componente structurale din metal,
standuri de mărfuri (nemetalice), standuri de
prezentare, standuri de prezentare asamblate,
standuri de prezentare nemetalice, standuri de
prezentare pentru afișe, standuri de prezentare
pentru mărfuri, standuri de prezentare pentru
vitrinele magazinelor, standuri de prezentare
pentru vânzare de produse, standuri de
prezentare portabile pentru reclame, standuri
de prezentare verticale portabile, standuri
metalice de prezentare, standuri publicitare
din carton, standuri transportabile nemetalice
de prezentare (altele decât structuri), suport
pentru broșuri (mobilier), suporturi cu mai
multe poziții (mobilier), suporturi de prezentare
acrilice, suporturi de prezentare pentru plăci
de surf, suporturi din lemn pentru panouri
indicatoare, suporturi din plastic pentru sigle
de firme, suporturi pentru bagaje ca piese de
mobilier, suporturi pentru broșuri (sub formă
de mobilier), suporturi pentru cărți de bucate,
suporturi pentru expunerea materialului de
prezentare, suporturi pentru gantere, suporturi
pentru materiale de prezentare (mobilier),
suporturi pentru peruci, suporturi pentru reviste,
suporturi pentru tejghele, suporturi pentru
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utilizări multiple (mobilier), suporturi pentru
ziare, suporturi pivotante (mobilier), suporturi
pentru șei, suporturi rotative (mobilier), suporturi
transparente din plastic pentru ecusoane, tabele
de marcaj, table de jetoane cu litere (tablouri
de afișare goale), table de scris cu cretă,
pentru expunere, table pentru prezentări, table
pentru prezentări sub formă de mobilier, table
școlare magnetice folosite la prezentări, tejghele
de prezentare (neelectrice), tejghele pentru
expunere, tăblițe din lemn sau materiale plastice,
tăvi pentru tastatura de calculator, tăvi sub
formă de mobilier de expunere în magazine,
unități (mobilier) pentru prezentarea articolelor
de papetărie, unități de expunere folosite în
scopuri promoționale, unități de expunere pentru
prezentări, unități de prezentare asamblate
(mobilier), unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, vitrine, vitrine de expoziție,
vitrine de prezentare, vitrine de prezentare
(altele decât vitrinele frigorifice), vitrine pentru
expunerea mărfurilor, vitrine pentru prezentare.
21. Bare pentru prosoape, bare pentru prosop,
nu din metal prețios, bazine (recipiente), boluri,
boluri pentru bărbierit, borcane pentru bile
demachiante din bumbac, capace din ceramică
pentru cutii de șervețele, capace pentru cutii
de șervețele, castroane, cădițe pentru bebeluși,
cădițe portabile pentru nou născuți, căzi de baie
pentru bebeluși, căzi de baie pliante pentru
bebeluși, căzi de plastic pentru copii, chiuvete,
coșuri pentru prosoape, cutii pentru păstrarea
dinților artificiali, cuve pentru clătit, distribuitoare
de lichide pentru utilizare cu sticle, distribuitoare
pentru cosmetice, distribuitoare pentru săpun
lichid (pentru uz casnic), dozatoare de gel
de duș, dozatoare pentru creme de îngrijire
a pielii, dozatoare pentru șampon, etajere
pentru cadă din material plastic, farfurioare
pentru bărbierit, suporturi pentru role de
hârtie igienică, inele pentru prosoape, inele
pentru prosoape (accesorii de baie), inele
pentru prosop (din metal prețios), inele pentru
prosop, nu din metal prețios, inele și bare
pentru suportul prosoapelor, lavoare (lighene,
nu părți ale instalațiilor sanitare), lavoare
pentru baie (chiuvete), pulverizatoare de parfum
(atomizatoare), rafturi pentru cosmetice, rafturi
pentru geluri de duș, rafturi pentru preparate
de curățare a corpului, rafturi pentru prosoape,
rafturi pentru săpun de mâini, rafturi pentru
șampon, recipiente pentru bărbierit, recipiente
pentru loțiuni, goale, de uz casnic, recipiente
pentru săpun, savoniere, suporturi de pahare
pentru baie, suporturi de perete pentru săpun,
suporturi pentru bureți demachianți, suporturi
pentru cosmetice, suporturi pentru gel de duș,
suporturi pentru căzi de baie portabile pentru

bebeluși, suporturi pentru hârtia de toaletă,
suporturi pentru perii de toaletă, suporturi pentru
periile de wc, suporturi pentru perii pentru
closet, suporturi pentru prosoape, suporturi
pentru pămătufuri de bărbierit, suporturi pentru
role de hârtie igienică, suporturi pentru săpun,
suporturi pentru săpun de mâini, suporturi
pentru săpun lichid, suporturi pentru săpunuri,
suporturi pentru șampoane, suporturi verticale
pentru hârtie igienică, vase din ceramică, ajutaje
pentru pulverizare pentru furtunurile de grădină,
aspersoare, baghete pentru pulverizare pentru
furtunurile de grădină, bețe de sprijin pentru
ghivece de flori, boluri pentru decorațiuni florale,
boluri pentru flori, boluri pentru flori din metale
prețioase, capace din plastic pentru ghivece de
flori, capete de stropitori, coșuri de flori, coșuri
pentru plante, duze de furtun pentru stropit,
duze din plastic pentru pulverizare, duze pentru
furtunuri, duze pentru furtunuri de apă, glastre
pentru plante, ghivece din sticlă pentru flori,
ghivece din sticlă, ghivece de sticlă, ghivece
din ceramică, ghivece de porțelan, ghivece de
lut, ghivece de flori pentru ritualuri, ghivece de
flori din porțelan, ghivece de flori din hârtie,
ghivece de flori, ghivece de ceramică, duze
de furtunuri pentru stropit, farfurioare pentru
ghivece de flori, farfurii și suporturi pentru
ghivece, învelitori pentru ghivece de flori, altele
decât cele din hârtie, seringi pentru plante,
seringi pentru grădină, seringi pentru flori, seringi
cu apă pentru pulverizarea plantelor, recipiente
pentru reamenajarea plantelor, recipiente pentru
flori, recipiente pentru compost, de uz casnic,
pulverizatoare pentru furtunuri de grădină,
pulverizatoare atașate la furtunurile de grădină,
suporturi pentru plante (aranjamente florale),
mănuși de grădinărit, jardiniere supraînălţate de
grădină, jardiniere, perii pentru gazon, vase din
lut, vase de porțelan pentru plante, tăvi pentru
semințe, tăvi cu semințe pentru cultivare, terarii
de interior pentru plante, terarii de apartament
(pentru plante), terarii de apartament (pentru
animale), suporturi pentru ghivece de flori,
suporturi pentru flori, stropitori, suporturi pentru
buchete, robinete pentru furtunuri de stropire,
instrumente pentru stropire, seringi pentru stropit
flori și plante, seringi pentru seră, vase pentru
plante din material plastic, vaze, vaze conice,
vaze din lut pentru podea, vaze de flori din metale
prețioase, vaze din piatră pentru podea, vaze din
sticlă, vaze din sticlă pentru podea, vaze pentru
flori, vaze pentru podea, vaze, nu din metal
prețios, acvarii, acvarii de interior, acvarii de
meduze, capace pentru acvarii de interior, bazine
de apă (pentru pești vii), capcane pentru planaria
de acvarii, elemente decorative pentru acvarii,
habitate de interior pentru insecte, habitate
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pentru furnici, habitate pentru insecte, suporturi
pentru acvarii de interior (altele decât mobilierul),
terarii, terarii de interior pentru animale, terarii
de interior pentru insecte, terarii pentru reptile,
vivarii de interior pentru insecte, vivarii pentru
furnici, vivariu pentru insecte, aparate electrice
pentru omorârea insectelor, capcane electrice
pentru insecte, capcane neelectrice pentru
insecte, capcane pentru animale, capcane
pentru dăunători, capcane pentru insecte,
capcane pentru rozătoare, capcane pentru
șobolani, capcane, goale, pentru administrarea
de rodenticide rozătoarelor, curse pentru
animale dăunătoare, curse pentru șoareci,
difuzoare cu fișă de contact pentru repelente
de țânțari, dispozitive cu ultrasunete pentru
îndepărtarea țânțarilor, dispozitive electrice
pentru atragerea și omorârea insectelor, pliciuri
de muște, pliciuri electrice pentru muște, produse
cu ultrasunete pentru respingerea animalelor
dăunătoare, acvarii și vivarii, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, adăpătoare
nemecanizate sub formă de distribuitoare
portabile de apă și de lichide pentru animale
de companie, adăpători, adăpători acționate de
animale domestice, alimentatoare nemecanizate
pentru animale, piepteni pentru animale,
biberoane pentru animale mici, boluri pentru
băut pentru animale de companie, boluri pentru
hrănirea animalelor de companie, automate,
boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor
de companie, boluri pentru peștișori, perii
pentru cai, căptuşeli adaptate pentru litiera
animalelor de companie, căușe pentru hrana
canină, colivii pentru păsări, colivii pentru păsări
domestice, cutii pentru colecționari de insecte,
cuști de colectat insecte, cuști de sârmă pentru
animale domestice, cuști de îmbăiere pentru
pisici, cuști metalice de uz casnic, cuști pentru
animale de companie, dispozitive de alimentare
pentru animale domestice acționate de acestea,
dispozitive de hrănire pentru animale pe care
animalele le pot acționa singure, dispozitive
de hrănire pentru hrănirea păsărilor în colivii,
dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor
în natură, dispozitive de hrănire pentru păsări,
dispozitive de hrănire pentru păsări sub formă
de recipiente, dispozitive electronice de hrănire
pentru animale de companie, litiere pentru
animale, litiere automate pentru animale de
companie, jgheaburi metalice pentru bovine,
jgheaburi de apă pentru bovine, jgheaburi,
inele pentru păsări, iesle pentru cai, iesle
pentru bovine, iesle pentru animale, iesle de
hrănire metalice pentru bovine, filtre destinate
utilizării în litiere pentru pisici, distribuitoare de
hrană pentru animale de companie acționate
de acestea, dispozitive pentru îndepărtarea

păsărilor, nu din metal, dispozitive pentru
îndepărtarea animalelor sălbatice, nu din metal,
dispozitive neelectrice pentru curățarea lăbuțelor
animalelor de companie, lopățele pentru
curățarea litierelor animalelor de casă, lopățele
pentru îndepărtarea excrementelor animalelor,
lopățele pentru îndepărtarea excrementelor
animalelor de companie, mănuși pentru îngrijirea
animalelor, mănușă de toaletat animale de
companie, ouă de ipsos puse în cuibare,
perii anti-năpârlire pentru animale de companie,
perii de dinți pentru animale, perii de sârmă
pentru cai, perii pentru animale de companie,
păr de animale (perii și pensule), inele
pentru păsări, perii pentru coamă (piepteni
pentru cai), perii pentru toaleta animalelor de
companie, perii pentru îngrijirea animalelor,
perii pentru țesălarea cailor, piepteni pentru
animale domestice, piepteni pentru cai, produse
cu ultrasunete pentru îndepărtarea păsărilor,
recipiente de băut pentru animale, recipiente
de mâncare pentru animale de companie,
recipiente din plastic pentru distribuirea de
mâncare animalelor de companie, recipiente din
plastic pentru distribuirea de produse de băut
animalelor de companie, recipiente pentru hrana
păsărilor, scăldătoare pentru păsări, scăldătoare
pentru păsări, care nu sunt structuri, stinghii
pentru colivii de păsări, țesale, vase pentru
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de băut
pentru păsări domestice, tăvi de plastic folosite
ca litiere pentru pisici, troacă pentru păsări
domestice, troace pentru porci, troace pentru
ovine, aparate neelectrice pentru îndepărtarea
scamelor, aparate de curățat scame, electrice
sau neelectrice, aparate pentru îndepărtarea
fibrelor, pe bază de baterii, bile de spălat rufe
utilizate ca ustensile de menaj, bile pentru
mașina de spălat, goale, calapoade pentru cizme
și ghete (sisteme de întindere), calapoade pentru
pantofi, calapoade pentru pantofi (sisteme de
întindere), coșuri de rufe, dispozitive pentru
menținut forma cravatelor, cârlige de rufe,
cârlige pentru încheiat nasturii, cârpe pentru
lustruit pantofii cu ceară, dispozitive din lemn
pentru lărgirea ghetelor, dispozitive electrice
pentru înlăturarea scamelor, dispozitive pentru
lărgirea cizmelor și a ghetelor, dispozitive
pentru întins haine, frânghii pentru întins
rufele, huse pentru mese de călcat, limbi
de încălțat pantofii, mese de călcat, mănuși
pentru lustruit pantofii, prese pentru pantaloni,
perii pentru haine, perii pentru pantofi, perii
pentru încălțăminte, pânze de curățat pantofi,
pânze pentru călcat, perii pentru încălțăminte,
încălțătoare, șervete de lustruit pantofi, de
unică folosință, văcsuitoare pentru încălțăminte,
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neelectrice, umerașe pentru uscarea hainelor,
special concepute pentru îmbrăcăminte de
specialitate, umerașe pentru uscarea hainelor,
suporturi pentru întins pantaloni, suporturi
pentru întins cămăși, suporturi pentru întinderea
mănușilor, suporturi pentru fiare de călcat,
suporturi de întins rufe pentru tavan, cu înălțime
reglabilă, suporturi de uscat rufe, suporturi de
uscat haine, suporturi de perete pentru întins
rufe, rame pentru uscarea și menținerea formei
articolelor de îmbrăcăminte, raclete pentru
pantofi prevăzute cu perii, articole de porțelan
pentru uz decorativ, articole de sticlărie, obiecte
de artă din porțelan, pamânt ars sau sticlă,
artă murală din ceramică în 3d, artă murală
din lut ars în 3d, artă murală din porțelan
în 3d, artă murală din sticlă în 3d, artă
murală din teracotă în 3d, bibelouri de porțelan,
busturi din porțelan, busturi din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, busturi
din porțelan, pământ ars sau sticlă, busturi
din porțelan, teracotă sau sticlă, busturi din
teracotă, busturi realizate din ceramică, busturi
realizate din porțelan, busturi realizate din sticlă,
busturi realizate din teracotă, cristaluri (sticlărie),
cupe comemorative din porțelan, ceramică, lut,
teracotă sau sticlă, cupe trofeu din porțelan,
ceramică, argilă glazurată, teracotă sau sticlă,
cutii de ceramică, cutii de porțelan, cutii de sticlă,
cutii decorative din sticlă, cutii din ceramică,
cutii din porțelan, cutii emailate, cădelnițe,
decorațiuni de perete din teracotă, decorațiuni
de perete din porțelan, farfurii comemorative,
farfurii de colecție, farfurii suvenir, figurine
confecționate din cristal cu plumb, figurine
confecționate din porțelan fosfatic, figurine
confecționate din sticlă decorativă, figurine
de teracotă, figurine de porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă pentru torturi, figurine
decorative (machete) confecționate din sticlă,
figurine din fibră de sticlă, figurine din porțelan,
figurine din sticlă, figurine din sticlă colorată,
figurine din teracotă, majolică, machete de
vehicule (ornamente) confecționate din teracotă,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din sticlă, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din porțelan, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din ceramică, lucrări
de artă din porțelan, teracotă sau sticlă,
lucrări de artă din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, lucrări de artă confecționate
din cristal, lucrări de artă confecționate din
ceramică, firme din porțelan sau sticlă, figurine
realizate din porțelan, figurine realizate din
ceramică, figurine ornamentale realizate din
porțelan, figurine ornamentale confecționate din
sticlă, figurine ornamentale confecționate din
porțelan, pitici de grădină din ceramică, pitici de

grădină de sticlă, ornamente din sticlă, ouă de
porțelan, ornamente din cristal, ornamente din
ceramică, ornamente de ceramică, ornamente
confecționate din ceramică, ornamente (statui)
confecționate din porțelan, opere de artă din
sticlă, obiecte decorative (artistice) din sticlă,
obiecte de artă din sticlă, obiecte de artă
din porțelan, mărgele din sticlă semiprelucrată,
modele ornamentale confecționate din porțelan,
sculpturi în gheață pentru scopuri decorative,
sculpturi ornamentale din porțelan, sculpturi
din teracotă, sculpturi din sticlă, sculpturi din
porțelan, sculpturi din ceramică, sculpturi de
cristal, sculpturi confecționate din teracotă,
sculpturi confecționate din porțelan, porțelanuri,
plăci din sticlă, plăci din porțelan, plăci din
ceramică, plăci de ceramică, pitici de grădină
din porțelan, statui din porțelan, statui din
cristal, statuete din teracotă, statuete din sticlă,
statuete din porțelan, statuete din cristal, statuete
din ceramică, statuete de ceramică, statuete
confecționate din ceramică, sigle de firmă
din sticlă, sigle de firme din porțelan, sfere
ornamentale din sticlă, sculpturi realizate din
sticlă, sculpturi ornamentale realizate din sticlă,
sculpturi ornamentale realizate din porțelan,
sticlă pictată, sticlă ornamentală, sticle cu nisip
decorative, statui din porțelan, ceramică, lut
sau sticlă, statui din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, bare de sticlă, nu pentru
construcții, fibre de siliciu vitrificat, cu excepția
celor pentru uz textil, fibre de sticlă, altele decât
cele pentru izolație sau de uz textil, fibră de sticlă,
fibră de sticlă, de alt tip decât pentru izolație
sau pentru uz textil, fire de sticlă, cu excepția
celor pentru uz textil, foi de geam, altele decât
cele pentru construcție, foi de geam, diferite de
cele pentru construcție, foi de sticlă modificată
(nu pentru construcții), foi de sticlă neprelucrată,
foi de sticlă șlefuită, foi din sticlă (cu excepția
sticlei folosite în construcții), sticlă pentru
geamuri de vehicule (produse semiprelucrate),
geamuri pentru mașini, mozaicuri din sticlă,
cu excepția celor pentru construcții, opal,
pahare de opal, panouri din sticlă (articol
semiprelucrat), plăci de sticlă, plăci de sticlă,
altele decât pentru construcții, pudră de sticlă,
silice topită (produse semifinite), cu excepția
celei pentru construcții, sticlă antireflex, sticlă
armată, nu pentru construcție, sticlă brută,
sticlă brută pentru geamuri de vehicule, sticlă
brută sau semiprelucrată (cu excepția sticlei
de construcție), sticlă brută sau semiprelucrată,
cu excepția sticlei folosite în construcții,
sticlă care încorporează conductori electrici,
sticlă călită (nu pentru construcții), sticlă care
reflectă căldura (semiprelucrată), sticlă colorată
decorativă, sticlă colorată semiprelucrată, sticlă
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de alabastru, nu pentru construcții, sticlă de
cuarț, sticlă de geam netezită, sticlă de protecție
pentru fabricarea geamurilor de vehicule,
sticlă decorativă (nu pentru construcții), sticlă
decorativă, nu pentru construcții, sticlă emailată,
sticlă emailată, nu pentru construcții, sticlă
flotată (semiprelucrată), sticlă imprimată, sticlă
incasabilă semifinisată, sticlă laminată (diferită
de cea pentru construcții), sticlă (materii prime),
sticlă luminoasă (nu pentru construcții), sticlă
neprelucrată, sticlă neprelucrată (cu excepția
sticlei folosite în construcție), sticlă pentru
geamuri de vehicule (produse semiprelucrate),
sticlă pentru vehicule semiprelucrată, sticlă
plană (cu excepția sticlei folosite pentru
construcții), sticlă plană (alta decât cea pentru
construcții), sticlă plană colorată (nu pentru
construcții), sticlă plană comună (nu pentru
construcții), sticlă plată laminată (nu pentru
construcții), sticlă poroasă, sticlă prelucrată
parțial, sticlă presată, sticlă prevăzută cu
conductori electrici, sticle de culoarea opalului,
pulbere de sticlă pentru decorațiuni, sticlă
(semiprelucrată) adaptată pentru absorbirea
căldurii, sticlă (semiprelucrată) adaptată pentru
absorbția radiației cu raze ultraviolete, sticlă
profilată (semifabricată), sticlă semifabricată,
sticlă semiprelucrată, sticlă semiprelucrată
(cu excepția sticlei folosite în construcții),
sticlă sinterizată cu pori deschiși, sticlă
termorezistentă semiprelucrată, tije din sticlă,
tuburi de sticlă destinate utilizării la fabricarea
indicatoarelor, vată de sticlă, alta decât
cea pentru izolații, sticlă pentru geamuri
de vehicule (produse semifabricate), aparat
pentru curățarea dinților și gingiilor cu apă
sub presiune, folosit acasă, aparate cu ață
dentară acționate cu baterie, ață dentară,
capete pentru periuțe de dinți electrice, cutii
pentru periuțe de dinți, dispensere de ață
dentară, dispozitive de curățare cu ultrasunete
a protezelor dentare, distribuitoare de pastă
de dinți, dispozitive pentru presat tubul de
pastă de dinți, dușuri bucale, dușuri de gură
pentru curățarea dinților si gingiilor, irigatoare
bucale, irigatoare parodontale (electrice) pentru
uz personal, irigatoare orale, altele decât cele
pentru uz stomatologic, irigatoare parodontale
(neelectrice) pentru uz personal, perii de dinți
electrice, peri pentru periuțe de dinți, periuțe
de dinți, periuțe de dinți care se pun pe
degete pentru bebeluși, periuțe de dinți manuale,
periuțe de dinți pentru animale de companie,
periuțe interdentale pentru curățarea dinților,
periuțe pentru limbă, pulverizatoare pentru
curățarea gingiilor și a dinților, recipiente pentru
periuțe de dinți, recipiente de spălat proteze,
recipiente pentru produse de curățare a dinților,

scobitori, scobitori aromate, scobitori cu ață
dentară, scobitori de uz personal, scobitori
din lemn, suporturi pentru periuțe de dinți,
truse de îngrijire dentară conținând periuțe de
dinți și ață dentară, aparat de masaj pentru
pielea capului, aparate de demachiat, non-
electrice, aparate pentru demachiere, electrice,
aparate pentru demachiere, neelectrice, articole
pentru curățarea dentară, aplicatoare cosmetice,
aplicatoare de fard, aplicatoare pentru
cosmetice, aplicatoare pentru farduri de ochi,
aplicatoare pentru fardurile de ochi, aplicatoare
pudră, bureței pentru machiaj, bureți, pămătufuri
pentru bărbierit, bureți pentru frecare, bureți
pentru exfolierea pielii, bureți pentru curățarea
feței, bureți pentru curățare, bureți pentru
corp, bureți pentru baie din plasă, bureți
pentru aplicarea pudrei de corp, bureți de
microdermabraziune pentru uz cosmetic, bureți
de mare naturali, bureți de față pentru aplicarea
machiajului, bureți de baie din plasă de nailon
pentru curățarea corpului, bureți de baie, bureți
cosmetici, dozatoare pentru preparate de fixare
a părului, dozatoare pentru preparate destinate
îngrijirii corpului, dispensere personale de pastile
sau capsule, pentru uz casnic, dispozitive de
demachiere, discuri de exfoliere a picioarelor,
aparate deodorizante pentru uz personal, căzi
de baie gonflabile pentru bebeluși, cutii de
pastile, pentru uz personal, cutii de pastile
(nu de uz medical), cutii adaptate pentru
ustensile de toaletă, cutii adaptate pentru
ustensile cosmetice, ustensile cosmetice, centuri
pentru machiori, pămătufuri pentru pudrat, olițe
portabile pentru copii, olițe portabile de unică
folosință pentru adulți și copii, olițe pentru copii,
oale de noapte, mănuși pentru exfoliere, mănuși
abrazive pentru exfolierea pielii, recipiente
din materiale țesute, lufe, instrumente de
mână pentru aplicarea cosmeticelor, găleți
de plastic pentru depozitarea jucăriilor de
baie, flacoane pentru parfum, echipamente
cosmetice de microdermabraziune, doze din
sticlă pentru medicație, goale, păr pentru
perii, perii pentru rimel, perii pentru igiena
personală, perii pentru păr cu vibrații sonore,
perii pentru exfoliere, perii pentru curățat, perii
pentru curățarea pielii, perii destinate utilizării
la nuanțarea părului, perii de ras din păr de
bursuc, perii de baie, perii cosmetice, pensule
pentru contur de ochi, pensule pentru buze,
pensule de uz cosmetic, papuci pentru exfoliere,
portfarduri (accesorizate), pipete pentru uz
casnic, piepteni pentru taparea părului, piepteni
pentru gene, piepteni electrici, piepteni din
corn de bou, piepteni de păr electrici, piepteni
cu dinți rari pentru păr, piepteni, pieptene,
picurătoare comercializate fără conținut pentru
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uz cosmetic, periuțe pentru gene, perii sonice
oscilante pentru îngrijirea pielii, perii pentru
spate, perii pentru unghii, rafturi ajustabile
pentru creme de îngrijire a pielii, rafturi
adaptate pentru fixative de păr, pulverizatoare
pentru parfum (comercializate fără conținut),
pulverizatoare parfumate (goale), pulverizatoare
de uz casnic, pulverizatoare de parfum,
comercializate fără conținut, pulverizatoare de
parfum, pudră cosmetică compactă, pudriere
vândute goale, pudriere din metale prețioase
(vândute goale), pudriere din metale prețioase,
pudriere (goale), pudre compacte (cutii), săpun
de inox, ștampile de machiaj goale, sticle
pentru aplicarea vopselei de păr, sticle goale
pentru pulverizare, periuțe pentru sprâncene,
spatule cosmetice destinate utilizării împreună
cu preparate de epilare, spatule cosmetice,
separatoare din spumă pentru degetele de la
picioare, folosite la pedichiură, separatoare din
spumă pentru degetele de la picioare folosite
în pedichiură, recipiente pentru cosmetice,
tampoane pentru exfoliere, tampoane pentru
față, tocuri pentru piepteni, tăvițe destinate
utilizării la lăcuirea unghiilor, suporturi pentru
produse de spălat corpul, suporturi pentru
bureți, suporturi ajustabile pentru creme de
îngrijire a pielii, sticle pentru distribuit săpun,
suporturi adaptate pentru preparate de fixare
a părului, vase destinate utilizării la nuanțarea
părului, vaporizatoare de parfum (goale), truse
pentru accesorii de păr de menaj și de uz
casnic, truse de toaletă cu conținut, truse
de toaletă, ulcior și castron pentru toaletă,
perii de unghii, vase pot pourri, suporturi
pentru bețișoare parfumate, recipiente pentru
potpourri, farfurioare pentru difuzarea de uleiuri
aromatice, farfurii pentru potpuriu, dispozitive de
încălzire a lumânărilor, electrice și neelectrice,
difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoare parfumate, casolete de ars mirodenii,
arzătoare parfumate (casnic), arzătoare de ulei
parfumat, arzătoare de ulei esențial, arzătoare
de ulei (terapie cu arome), arzătoare de
parfum, aparat pentru parfumarea aerului,
aparate de ceruit neelectrice, aparate de
măturat magnetice, aparate neelectrice pentru
lustruirea podelelor, aparate pentru șters praful,
neelectrice, aplicatoare de ceară pentru podea,
montabile pe un mâner de mop, aplicatoare
neelectrice de șampon de covoare, articole din
piele pentru curățare, articole pentru controlarea
curgerii lichidelor, bile pentru uscător, bătătoare
neelectrice pentru covoare, bătătoare pentru
covoare, bureți de menaj, bureți de sârmă pentru
cratițe, bureți din sârmă, bureți metalici pentru
curățat, bureți metalici, bureți de curățat de
uz casnic, bureți artificiali pentru uz casnic,

bureți abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curățare), bureți abrazivi pentru bucătărie,
bureți abrazivi de bucătărie sau de uz casnic,
bureți abrazivi, deșeuri de bumbac pentru
curățare, boluri din plastic (vase), cârpă pentru
ochelari, cârpe de șters praful, cârpe de
șters pentru ștergerea ochelarilor, cârpe de
curățat din microfibre, cârpe de curățat, cârpe
de bumbac pentru curățat, capete de mop,
câlți pentru curățat, bureți pentru vase, bureți
pentru raclete de geam, bureți pentru curățarea
instrumentelor medicale, bureți pentru bucătărie,
cârpe pentru ștergerea lentilelor optice, cârpe
pentru spălat dușumele, cârpe pentru lustruit,
cârpe pentru curățat podeaua, cârpe pentru
curățat conectorii pentru fibră optică, cârpe
pentru curățat, cârpe pentru curățare fără puf,
cârpe pentru curățare confecționare din celuloză,
cârpe pentru curățare, bureți pentru curățat,
bureți metalici pentru curățat, filamente pentru
fabricat perii, fărașe, fărașe pentru firimituri,
găleți cu storcător pentru mop, dispozitive pentru
presat tuburile, de uz casnic, dispozitive de
lustruit podele (neelectrice), dispozitive non-
electrice de curățat covoare, discuri abrazive
pentru utilizare în bucătărie (curățare), deșeuri
de lână pentru curățat, decorticatoare pentru
căpșuni, instrumente pentru curățat, acționate
manual, cârpe pentru curățat, hote de bucătărie,
găleți prevăzute cu storcător pentru mop, găleți
pentru saună, găleți prevăzute cu role, găleți
pentru mop prevăzute cu storcător pentru
mop, găleți pentru mop, găleți pentru clătire,
găleți de uz industrial, găleți de uz domestic,
găleți de plastic, găleți de cărbuni, gâturi de
scurgere, greble pentru covor, ghemuri din
sârmă de oțel inoxidabil pentru curățat, lână
metalică folosită la degresare, lână metalică
folosită la curățare, lână metalică, lână de oțel
(bureți de sârmă), lavete pentru șters lentilele
aparatelor foto, lavete de spălat vase, perii
pentru sticlele de lampă, instrumente pentru
curățarea sticlei, instrumente de strâns firimituri
(neelectrice), instrumente de spălat geamuri
(pentru uz casnic), instrumente cu ventuze
pentru desfundarea țevilor, instrumente abrazive
pentru utilizare în bucătărie (curățare), bene
de gunoi, capace montate pentru recipiente de
gunoi, containere de deșeuri, coșuri cu pedale,
coșuri de gunoi cu pedală (cutii pentru gunoi),
coșuri de gunoi de uz menajer, coșuri de hârtii,
coșuri pentru deșeuri de hârtie, coșuri pentru
gunoi, coșuri pentru gunoiul menajer, coșuri
pentru hârtii, coșuri pentru scutece murdare,
pubele cu deschidere și închidere automată,
pubele menajere, aparate și mașini neelectrice
de lustruit, de uz casnic, materiale de lustruit
(cu excepția celor din hârtie și piatră), manșoane
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de șters praful de unică folosință, mânere de
mătură, nemetalice, mânere din plastic pentru
mături, mânere din plastic pentru perii, mânere
din plastic pentru perii de curățare, mânere
nemetalice pentru perii, mânere pentru mături,
mânere pentru perii, mănuși abrazive pentru
curățat legume, mănuși de bumbac de uz
casnic, mănuși de lustruit, mănuși de curățenie
din țesături, mănuși de menaj, mănuși pentru
spălarea mașinilor, mănuși pentru șters praful,
mături, mături dure, mături mecanice, mături
pentru curățenie, mănuși pentru curățare sau
pentru menaj, mănuși din plastic de uz casnic,
mănuși din cauciuc pentru uz casnic, mănuși din
cauciuc de uz casnic, materiale textile antistatice
de uz casnic, materiale pentru lustruire (cârpe),
material pentru perii, material pentru curățare,
păr de cal pentru confecționarea periilor, păr de
bovină pentru perii, pămătufuri pentru mobilă,
pămătufuri de praf, pânze pentru ștergerea
ochelarilor de vedere, pânze pentru ștergerea
ochelarilor, pânze de lustruire (neabrazive),
pâlnii pentru uleiuri de automobile, pâlnii, mopuri
pivotante, mopuri neelectrice cu pulverizator de
apă, mopuri, ștergătoare de mobilă, perii cu
aer cald pentru păr, perii cu mop, perii cu
recipient pentru detergent, păr de cal pentru
perii, păr de enot pentru perii, păr de porc
pentru confecționarea periilor, perii care pot fi
fixate la furtunuri de grădină, perii care pot
fi fixate la furtunuri de apă, perii adaptate
pentru curățarea carafelor, perii adaptate pe
care se poate aplica un agent de curățare,
perii (cu excepția pensulelor), perii, perii de
sârmă pentru curățat, perii de spălat, perii de
smolit, cu coadă lungă, perii de praf, perii de
firimituri, perii de curățat roți de automobile,
perii de curățat profiluri de ferestre, perii de
curățat ambarcațiuni, perii de curățare pentru
cratițe, perii de curățare, perii de curățare a
grătarelor, perii de curățare pentru aparate de
aer condiționat pentru automobile, perii încălzite
electric pentru păr, perii pentru curățarea ciocului
de ceainic, perii pentru curățarea biberoanelor
pentru bebeluși, perii pentru curățarea articolelor
de încălțăminte, perii pentru ceară pentru schiuri,
perii pentru biberoane, perii pentru aplicarea
substanțelor negre în general, perii electrice
rotative pentru păr, perii neelectrice pentru
covoare, perii electrice pentru animale de
companie, perii electrice (cu excepția celor care
sunt părți de mașini), perii destinate utilizării pe
scoarța de copac, perii de vase cu dispensator
de săpun, perii pentru curățarea tancurilor
și a containerelor, perii pentru curățarea
mașinilor, perii pentru curățarea instrumentelor
muzicale, perii pentru curățarea instrumentelor
medicale, perii pentru curățarea echipamentului

sportiv, perii pentru curățarea echipamentului
de golf, perii pentru curățarea croselor de
golf, perii pentru curățarea covoarelor, perii
pentru curățarea componentelor de biciclete,
perii pentru șemineuri, perii pentru șamponare,
perii pentru înlăturarea scamelor, perii pentru
îngrijirea terenurilor de golf, perii pentru spălarea
veselei, perii pentru schiuri, acționate manual,
perii pentru răzuire, perii pentru păr, perii
pentru pilă, perii pentru pardoseală, perii pentru
parchet, perii pentru mesele de biliard, perii
și articole pentru confecționarea periilor, perii
pentru țevi, perii pentru uz casnic, perii pentru
tetine de biberon, perii pentru tapet, perii pentru
sticle, perii pentru spălat maşini, perii pentru
spălat, răzuitoare pentru grătar (produse pentru
curățare), role pentru strângerea scamelor de
pe podele, role pentru scame, role de scame
(adezive) pentru îndepărtarea scamelor de pe
haine, rafturi ajustate pentru hârtie de șters,
uscat, lustruit și curățat, raclete (manuale)
pentru curățenie, raclete de uz casnic, raclete
pentru curățat geamuri, produse pentru periat,
produse pentru curățare, piele de lustruit,
piei tăbăcite pentru curățat, ștergătoare de
jaluzele neelectrice, ștergătoare de geamuri,
ștergătoare de geam telescopice, ștergătoare
(perii), cârpe pentru ștergerea prafului, șervete
de bucătărie, suporturi pentru perii, suporturi
ajustate pentru hârtie de șters, uscat, lustruit
și curățat, storcătoare de tub de uz casnic,
storcătoare de găleată pentru mop, site
pentru cenușă, de uz casnic, site de cenușă
(ustensile de menaj), scânduri de spălat
rufe, scânduri utilizate la uscarea kimonourilor
spălate, apretate și întinse (hari-ita), tampoane
pentru curățare, tampoane pentru curățarea
instrumentelor medicale, uscător de rufe rotativ,
ustensile de curățenie pentru toaletă și baie,
găleți pentru baie, perii de toaletă, perii
pentru vană, pompe de desfundat toaleta,
perii de toaletă, aale de gătit sub presiune,
neelectrice, accesorii de rulare pentru sushi,
acoperitoare pentru alimente, izolante și pliabile,
aerator placinta, agitatoare de cafea, recipiente
termoizolante pentru alimente, amestecătoare
de fructe utilizate pentru cocteiluri, de tip
pistil, aparate de făcut sushi acționate manual,
aparate de făcut vafe, neelectrice, aparate
de gătit cu aburi, neelectrice, aparate de
gătit sub vid, aparate de măcinat alimente
cu acționare manuală, aparate de ras brânză
cu sită, aparate de zdrobit pentru utilizare
în bucătărie, neelectrice, aparate neelectrice
de făcut granita, articole din cristal lucrate
manual, articole pentru gătit și pentru servit
masa, altele decât furculițe, cuțite și linguri,
articole pentru servirea mierii, articole de menaj
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pentru controlarea curgerii lichidelor, arzătoare
lumânări, autoclave neelectrice pentru uz casnic,
autoclave, neelectrice, pentru gătit, baloane de
sticlă (recipiente), articole de agățat banane,
articole de bucătărie pentru controlarea curgerii
lichidelor, aparate pentru zdrobit cartofi, aparate
pentru gătit cușcus, neelectrice, aparate non-
electrice de preparat înghețată, aparate non-
electrice de făcut paste făinoase, pentru uz
casnic, recipiente termoizolante pentru băuturi,
bol pentru spălat degetele la masă, blocuri
pentru cuțite, bidoane pentru sport, vândute
fără conținut, bidoane de lapte, bidoane de apă
pentru biciclete, bidoane de apă goale pentru
biciclete, bețișoare pentru cocktailuri, bețișoare
pentru acadele, bețișoare chinezești de
unică folosință, bețișoare chinezești (tacâmuri),
bețișoare chinezești (tacâmuri) pentru învățarea
copiilor, bețe pentru prăjiturele pe băț (cake
pops), bețe pentru dulciuri înghețate, baze
pentru tort, boluri în stil japonez pentru servirea
supei (wan), boluri pentru dulciuri (zaharicale),
boluri pentru bomboane, boluri japoneze pentru
orez, nu din metale prețioase (chawan), boluri
japoneze pentru orez, din metale prețioase
(chawan), boluri japoneze pentru orez (chawan),
boluri din plastic (recipiente de uz casnic),
boluri din metale prețioase, boluri de zahăr
din metale prețioase, boluri de sticlă, boluri de
amestecat, boluri de supă, boluri cu ventuză,
borcane pentru depozitare, borcane pentru
conserve, borcane etanșe, borcane din sticlă
pentru păstrarea alimentelor, borcane din sticlă,
borcane de dulceață, borcane de bucătărie
(nu din metale prețioase), borcane din sticlă
pentru depozitare, borcane cu gustări pentru
animale de companie, borcane cu capac,
bomboniere, boluri pentru servit (hachi), boluri
pentru servit, borcane, boluri pentru fructe cu
coajă lemnoasă, râșnițe de cafea manuale,
vase pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
broșete pentru uz culinar, broșete pentru a fi
utilizate la gătit, broșete din lemn, recipiente
pentru bucătărie, broșete (aparate pentru gătit),
broșete (ustensile de bucătărie), borcane vidate,
borcane pentru uz casnic, borcane pentru
prăjiturele, borcane pentru grăsime de gătit,
goale, borcane (suporturi) pentru lumânări, căni
de dimensiuni mici, căni de ceai (yunomi),
căni de cafea, căni de băut confecționate
din porțelan, căni de băut, căni confecționate
din porțelan, căni confecționate din porțelan
fin, căni confecționate din ceramică, căni,
candelabre non-electrice din metale prețioase,
candelabre non-electrice, cafetiere neelectrice
cu piston, cafetiere neelectrice, cafetiere cu
vaccum, cafetiere, căni speciale cu muștiuc
pentru hrănirea copiilor, căni speciale cu muștiuc

pentru hrănire, căni fabricate din sticlă, căni
fabricate din porțelan, căni din sticlă, căni
din ceramică, căni de porțelan, capace pentru
cratițe, capace pentru cești, capace pentru
caserole, capace izolante pentru farfurii și vase,
capace din sticlă pentru recipiente utilizate la
împachetarea bunurilor industriale, capace din
silicon refolosibile pentru acoperirea alimentelor,
capace de uz universal pentru recipiente de
bucătărie, capace de unică folosință pentru
recipiente de uz casnic, ceainice, cutii pentru
ceai, cazane, castroane pe bază de pastă
de hârtie biodegradabilă, castroane japoneze
pentru orez (chawan), castroane compostabile,
caserole (veselă), castroane biodegradabile,
carafe din metale prețioase, capete și tuburi
pentru decorat torturi, capace pentru vase,
capace pentru tigăi de prăjit, capace pentru
untiere, capace pentru platouri de brânză,
capace pentru farfurii, clești pentru legume,
clești pentru grătar, clești pentru carne, clești
de servit, oale pentru clei, cești și căni, cești
de ceai, cești de cafea, cești, produse ceramice
pentru menaj, ceaune de fontă, ceainice în
stil japonez pentru servirea ceaiului din metale
prețioase (kyusu), ceainice în stil japonez pentru
servirea ceaiului (kyusu), ceainice din metale
prețioase, ceainice cu fluier, coșuri de pâine
de uz casnic, coșuri de picnic cu accesorii,
coșuri de gunoi metalice, coșuri de gunoi din
plastic (cutii pentru gunoi), coșuri de gunoi
din metal, coșuri de bambus de uz casnic,
servicii de condimente, concasoare de gheață,
non-electrice, clești pentru zahăr, instrumente
pentru tăiat coca, clești pentru sparanghel, clești
pentru spaghete, clești pentru salată, clești
pentru pâine, coșuri pentru prăjit cartofi pai,
coșuri pentru pâine, coșuri împletite de uz
casnic, cratițe, cratițe metalice, crăticioare din
ceramică, coșuri pentru gătit cu aburi, coșuri din
sârmă (ustensile de bucătărie), coșuri din metal
comun de uz domestic, coșuri din metal comun
pentru uz casnic, coșuri de uz casnic, coșuri
de sortat rufe, de uz casnic, coșuri de rufe de
uz casnic, covorașe de rulare pentru sushi, cutii
de bomboane, nu din metale prețioase, cutii de
ceai, nu din metale prețioase, cutii de bomboane
din metale prețioase, cupole izolate pentru
acoperirea alimentelor, cupe pentru fructe, cupe
de copt din silicon, cupe confecționate din lut,
cupe confecționate din ceramică, cupe, cuburi
de gheață refolosibile, forme pentru cuburi de
gheață, cratițe (neelectrice), cratițe pentru fiert
lapte, cutii pentru pâine, cutii pentru picnic,
cutii pentru floricele de porumb, goale, de uz
casnic, cutii pentru bețișoare chinezești, cutii
pentru bento, cutii metalice pentru depozitare,
cutii japoneze pentru alimente, tip sufertaș
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(jubako), cutii frigorifice portabile, neelectrice,
cutii din metale prețioase pentru dulciuri, cutii
de ceramică pentru monede, cutii nemetalice
pentru monezi, pușculițe, pușculițe confecționate
din metale prețioase, pușculițe din ceramică,
pușculițe din metal, pușculițe din porțelan,
pușculițe, nu din metale prețioase, cutii
pentru monezi (pușculițe), dispozitive pentru
scoaterea sâmburilor de cireșe, dispozitive
pentru măsurarea spaghetelor, dispozitive
pentru injectarea marinadelor, dispozitive non-
electrice pentru obținerea spumei de lapte,
dispozitive neelectrice de spart ouă pentru uz
casnic, dispozitive de sprijin pentru cuțite de tăiat
carnea, dispozitive de scurgere pentru salate
acționate manual, dispozitive de măcinat de
bucătărie, neelectrice, discuri de sfeșnic, nu din
metale prețioase, discuri de sfeșnic, decorațiuni
din porțelan pentru torturi, damigene, cutii
pentru sandvișuri, cuțitașe ondulatoare pentru
unt, farfurii biodegradabile, farfurii, obiecte din
faianță, elemente de fixare pentru fața de masă,
dozator de aluat de uz casnic acționat manual,
dozatoare portabile pentru lapte praf, dozatoare
portabile pentru băuturi, dozatoare de aluat
pentru bucătărie, dopuri de sticlă pentru sticle,
dopuri de sticlă, donițe, distribuitoare de paie
de băut, distribuitoare de băuturi, neelectrice,
dispozitive portabile pentru răcirea băuturilor,
dispozitive pentru servirea spaghetelor, farfurii,
nu din metal prețios, farfurii, nu din metale
prețioase, farfurii pe bază de pastă de hârtie
biodegradabilă, farfurii din sticlă, farfurii din
silicagel, farfurii din plastic (veselă), farfurii din
plastic, farfurii din hârtie, farfurii din metale
prețioase, farfurii degradabile, farfurii decorative,
farfurii de unică folosință, farfurii compostabile,
forme de bucătărie, folii pentru copt, folie
din silicon pentru copt brioșe, discuri pentru
a împiedica laptele să dea în foc, flacoane
inteligente pentru medicamente, vândute fără
conținut, flacoane de sticlă (recipiente), filtre
pentru menaj, filtre non-electrice pentru fierberea
cafelei, filtre mari de cafea, neelectrice,
filtre de cafea, nu din hârtie, ca parte
componentă a cafetierelor non-electrice, filtre
de cafea neelectrice, fierbătoare neelectrice
pliabile, fierbătoare neelectrice, felinare de
vânt (neelectrice), farfurioare, forme pentru
bucătărie, forme pentru brioșe, forme din plastic
pentru cuburi de gheață, forme din aluminiu
(ustensile de bucătărie), forme de tort, forme
de prăjituri, din metale comune, forme de
prăjituri, din metal comun, forme de prăjituri,
din materiale nemetalice, forme de prăjituri,
forme de plastic pentru înghețată pe băț, forme
de inele pentru prăjituri, forme de copt pentru
prăjituri, forme de copt prăjituri, forme de copt

pentru patiserie, forme de copt, frigărui, frigidere
portabile non-electrice, forme pentru prăjituri,
forme pentru ochiuri de ouă, forme pentru
gătit, forme pentru cuburi de gheață pentru
congelatoare, forme pentru cuburi de gheață,
forme pentru coptul prăjiturilor, forme pentru
copt, din hârtie, forme pentru copt din carton
de unică folosință, forme pentru colțunași de
uz casnic, forme pentru cofetărie, forme pentru
ciocolată, forme pentru budincă, forme (ustensile
de bucătărie), găleți pliabile, găleți pentru
cărbuni de uz menajer, friteuze neelectrice,
fructiere, funduri de tăiat din oțel inoxidabil,
furculițe de servit, furculițe de servit paste,
furculițe pentru grătar, grătare pentru camping,
grătare neelectrice pentru bucătărie, grătare din
pietre prețioase, grătare (ustensile pentru gătit),
grătare (ustensile de bucătărie neelectrice),
suporturi de grătare, grătare (neelectrice),
ghivece din piatră, garnituri din cauciuc pentru
borcane, de uz casnic, gamele (recipiente
pentru gătit orez), gamele, închizători pentru
capacele de cratiță, inele pentru șervețele, nu
din metale prețioase, inele pentru șervețele,
inele din metale prețioase pentru șervețele, inele
decorative pentru lumânări din metale prețioase,
individualuri de vinil, individualuri de masă, nu
din hârtie sau material textil, ibrice japoneze din
fontă, non-electrice (tetsubin), ibrice de cafea, nu
din metale prețioase, ibrice de cafea neelectrice,
nu din metal prețios, huse pentru ceainice, huse
de cană, huse ajustate pentru găleți, gulere
de picurare pentru vin, special adaptate pentru
a fi utilizate în jurul părții de sus a sticlelor
de vin pentru a opri picăturile, greutăți pentru
fețe de masă, învelișuri protectoare pentru
paharele de băutură, învelișuri protectoare
pentru dozele de băutură, lăzi frigorifice,
lingură de cupe pentru pepene galben, linguri
de spumă (instrumente neelectrice pentru
bucătărie), linguri de servit, linguri de cafea,
linguri de amestecat (ustensile de bucătărie),
instrumente de uz casnic, instrumente pentru
pasat legume, instrumente (manuale) pentru
desfacerea homarilor, infuzoare de ceai, nu
din metale prețioase, infuzoare de ceai din
metale prețioase, infuzoare de ceai, mănuși
pentru grătar, mănuși pentru cuptor, mănuși de
bucătărie, mânere din material plastic pentru
vase adânci, lopeți pentru pizza, lingurițe pentru
miere, linguri în stil japonez pentru orez gătit
(shamoji), linguri strecurătoare (utensile de
bucătărie), linguri pentru înghețată, linguri plate
pentru orez gătit, în stil japonez (shamoji), linguri
pentru zahăr, linguri pentru orez, linguri pentru
gătit și servit, pentru bucătărie, linguri pentru
gătit și servit (ustensile de bucatarie), linguri
pentru gătit și servit, oale de gătit sub presiune,
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oale de gătit pentru utilizare în cuptoare cu
microunde, oale de gătit, oale de fiert sub
presiune, neelectrice, oale cu presiune (vase de
bucătărie), mojare pentru utilizare în bucătărie,
mojare din lut în stil japonez (suribachi), mixere
neelectrice pentru cafea, mixere neelectrice de
uz casnic, mixere neelectrice de bucătărie,
mese cu blat-tavă, menorah, mașini de tocat
carne neelectrice, matrițe din plastic utilizate în
menaj pentru fabricarea săpunului, pachete de
hidratare care constau într-un rezervor pentru
lichide și un tub de alimentare, pachete de
hidratare care constau dintr-un rezervor pentru
lichide și un tub de distribuire, pachete de gheață
pentru răcirea alimentelor și băuturilor, oțetare
din metale prețioase, pentru ulei sau oțet, oțetare
din metale prețioase, ornamente speciale de
masă sub formă de sfeșnic cu mai multe brațe,
nu din metale prețioase, ornamente speciale de
masă sub formă de sfeșnic cu mai multe brațe,
din metale prețioase, oliviere, nu din metale
prețioase, oliviere pentru ulei și oțet, oliviere,
oale și tigăi portabile pentru camping, oale și
tigăi pentru gătit (non-electrice), oale pentru
gătire lentă (neelectrice), oale neelectrice pentru
făcut conserve (oale sub presiune), oale duble
pentru bain-marie, pâlnii de bucătărie, coșulețe
de pâine, paletă pentru pește, palete neelectrice
de uz casnic, palete pentru tarte, palete de uz
casnic, palete de amestecare neelectrice, palete
(accesorii pentru masă), palate de amestecare
neelectrice pentru utilizare în bucătărie, pahare
pentru ouă, nu din metale prețioase, pahare
pentru ouă din metale prețioase, pahare din
plastic sau hârtie, pachețele de gheață utilizate
pentru păstrarea la rece a alimentelor și a
băuturilor, pahare, vase de băut și articole pentru
baruri, căni fabricate din materiale ceramice,
căni din metale prețioase, căni de tranziție
pentru bebeluși și copii, căni de cositor, căni
de bere în formă de bărbați cu pălărie, căni
cu pereți dubli, recipiente pentru băut, halbe
de bere, articole din sticlă pentru băuturi,
sifoane pentru ape minerale, amestecătoare
pentru cocktail-uri, amestecătoare de cocktail,
aeratoare de vin, căni, nu din metale prețioase,
căni termos, căni realizate din porțelan fosfatic
fin, căni realizate din plastic, căni metalice cu
capac, coarne de băut, clești pentru gheață,
cești pentru sake (nu din metale prețioase),
cești fabricate din plastic, cești din metale
prețioase, cești de sake, carafe, nu din metale
prețioase, carafe din sticlă, carafe de vin, carafe,
etichete pentru decantoare, dispozitive pentru
amestecat băuturi, dispozitive de turnat pentru
sticle, dispozitive anticurgere pentru sticle,
dispozitive de turnare a vinului, deschizătoare
neelectrice pentru sticle, deschizătoare de sticle,

electrice și neelectrice, deschizătoare de sticle
cu cuțitașe, deschizătoare de sticle (manuale),
deschizătoare de sticle, decantoare de vin, cupe,
altele decât cele din metale prețioase, cupe
pentru băut, cupe de șampanie (pahare), pahare
biodegradabile, linguri de gheață (articole pentru
bar), servicii de lichior, huse termoizolante pentru
doze, pentru menținerea în stare caldă sau rece,
halbe pentru bere, halbe mari de bere, halbe din
metale prețioase, halbe de bere, halbe, garafe,
frapiere pentru sticle, frapiere pentru răcirea
vinului, frapiere (pentru sticle) placate cu metale
prețioase, frapiere, flacoane, pahare pentru
băuturi digestive, pahare pe bază de pastă de
hârtie biodegradabilă, pahare fără picior (veselă
pentru băut), pahare fără picior, pahare din
hârtie, pahare din carton, pahare degradabile,
pahare de whisky, pahare de vin, pahare de
rachiu, pahare de lichior, pahare de coniac,
pahare de cocktail, pahare de bere, pahare cu
picior, răcitoare pentru sticle, răcitoare de vin,
protecții interioare pentru frapiere, pompe de vid
pentru sticle de vin, pocale de cositor, polonice
pentru servirea vinului, pocale, ploști bota, ploști,
pietre pentru răcirea whisky-ului, paie de orez
biodegradabile pentru băut, paie de băut din
orez, biodegradabile, paie de băut, pahare
pentru margarita, pahare (veselă de băut), sticle
de sifon pentru apă carbogazoasă, sticle de
servit sake (tokkuri), sticle de lichior, sticle de
băut, sticle de apă din aluminiu, goale, sticle de
apă reutilizabile din oțel inoxidabil, deschizătoare
de sticle, stacane, site pentru vin, sifoane (pentru
apă gazoasă), shakere, răcitoare pentru vin,
recipiente pentru servit băuturi, recipiente de
băut, recipiente pentru gheață, țevi pentru tras
vin din butoaie (pipete), tirbușoane, electrice
și neelectrice, tirbușoane cu cuțite, tirbușoane,
suporturi portabile pentru recipiente de băuturi,
suporturi pentru sticle, suporturi pentru sticlă
de vin, suporturi pentru pahare mari fără picior,
suporturi pentru pahare, suporturi pentru căni,
suporturi gonflabile pentru băuturi, suporturi din
neopren cu fermoar, pentru sticle, suporturi de
pahare, sticle shaker vândute fără conținut, sticle
pentru băuturi pentru sportivi, vaze din ceramică
pentru podea, pensule pentru alimente, pensule
pentru patiserie, pensule pentru uns carnea,
perii pentru ciuperci, perii pentru legume cu
dispozitive de răzuit, perii pentru prăjituri,
servicii pentru picnic (veselă), picurătoare pentru
vase, pietre pentru pizza, râșnițe de piper
manuale, pipete pentru sos, pistiluri în stil
japonez din lemn (surikogi), pâlnii din plastic,
pisăloage pentru utilizare în bucătărie, polonice
pentru servit, polonice de servit, polonice de
bucătărie cu fund plat, polonice cu fundul
plat, polonice (ustensile de menaj sau de
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bucătărie), plăci de tocat, platouri pentru
servirea mâncării, platouri pentru aperitive,
platouri de servire din metale prețioase, platouri
cu capac pentru servirea legumelor, platouri
cu capac pentru prăjituri sau torturi, platouri
cu capac pentru brânzeturi, platouri (veselă),
platou lăcuit, cu nouă compartimente, pentru
servirea mâncării (gujeolpan), planșete de
pâine, tigăi pentru prăjit, produse din sticlă
de uz casnic, produse din ceramică pentru
bucătărie, produse de olărie, produse de
fragezire (ustensile de bucătărie), presă pentru
carne, presă de usturoi, prese pentru usturoi
acționate manual, prese pentru carne, prese
pentru biscuiți, acționate manual, prese de
usturoi (ustensile de bucătărie), prese de tortilla,
neelectrice (ustensile de bucătărie), prese de
tortilla, răcitoare portabile, neelectrice, răcitoare
pentru sticle (recipiente), răcitoare pentru caviar,
răcitoare pentru băuturi (recipiente), răcitoare
de unt, răcitoare (recipiente neelectrice), rafturi
pentru condimente, raclete pentru tigăi și oale,
pungi pentru gătit, pungi izolate termic pentru
alimente sau băuturi, pungi din plasă pentru
gătit, pungi de pânză de tifon folosite la
gătit, proțapuri (altele decât piesele aparatelor
de gătit), produse pentru frăgezirea cărnii
pentru uz casnic, răzătoare specială pentru
coaja de citrice, răzătoare pentru utilizare
în bucătărie, răzătoare, râșniță de sare,
râșnițe pentru condimente (neelectrice), râșnițe
neelectrice pentru cafea, râșnițe neelectrice,
râșnițe menajere neelectrice, râșnițe manuale de
uz casnic, râșnițe de piper, râșnițe de cafea,
râşniţe de sare acţionate manual, rasnite pentru
sare si piper, rafturi pentru răcirea produselor
coapte, rafturi pentru legume, răzători pentru
nucșoară, răzători pentru brânză, răzătoare
(ustensile de uz casnic neelectrice), recipiente
ermetice pentru boabe de cafea, recipiente din
piatră artificială pentru uz casnic, recipiente din
aluminiu pentru alimente, recipiente de uz casnic
pentru depozitarea hranei pentru animale de
companie, recipiente de uz casnic, recipiente de
unică folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
recipiente de sticlă pentru farmacii, recipiente
de menaj din metale prețioase, recipiente
de ceai portabile, recipiente cu termoizolație
dublă pentru alimente, recipiente ceramică,
recipiente (baloane de sticlă), recipiente pentru
oțet, recipiente pentru menaj sau bucătărie,
recipiente pentru făcut floricele de porumb,
recipiente pentru depozitarea alimentelor,
recipiente pentru copt din sticlă, recipiente pentru
condimente, recipiente pentru băuturi, recipiente
nemetalice de menaj, cu închizătoare, pentru
alimente, recipiente neelectrice pentru încălzirea
biberoanelor, recipiente izolate termic pentru

alimente sau băuturi, recipiente izolate pentru
uz casnic, recipiente izolante pentru cutii de
băuturi, de uz casnic, recipiente industriale din
sticlă pentru ambalare, recipiente industriale
din porțelan pentru ambalare, recipiente
(nemetalice) pentru apă sfințită, săculețe și
cutiuțe parfumate (recipiente), separatoare de
ouă, scânduri din lemn pentru grătar, scânduri
pentru cuțite, sancai din dinastia tang (ceramică
emailată în trei culori), samovare neelectrice,
salatiere, sacoșe termoizolante, articole de uz
casnic pentru refrigerarea alimentelor, conținând
fluide pentru schimb de căldură, recipienți pentru
gheață, de uz casnic, recipiente termoizolante
pentru uz casnic, recipiente termoizolante pentru
alimente, recipiente sub vid pentru boabe de
cafea, recipiente portabile multifuncționale de
uz casnic, recipiente pentru pâine, șervete
termorezistente pentru cuptor, șervete din plastic
pentru tacâmuri, șervete de masă, nu din hârtie
sau material textil, servicii de masă din porțelan
chinezesc (excluzând tacâmurile), servicii de
ceai, nu din metale prețioase, servicii de ceai
din metale prețioase, servicii de ceai (veselă),
servicii de cafea, nu din metale prețioase, servicii
de cafea din porțelan, servicii de cafea din
metale prețioase, servicii de cafea de ceramică,
servicii de cafea (veselă), seringi de glazurat,
separatoare de ouă, neelectrice, de uz casnic,
separatoare de ouă (ustensile de bucătărie),
site de bucătărie, site, sifoane pentru cremă,
sfeșnice din metale prețioase, sfeșnice de perete
non-electrice (suporturi de lumânări), sfeșnice,
sfeșnice cu protecție împotriva vântului, seturi
portabile de bucătărie pentru excursii, seturi
pentru zahăr și lapte, seturi de masă pentru
condimente, seturi de condimente, seturi de
cafea formate din cești și farfurii, set recipiente
de bucătărie, set de cutii japoneze pentru
mâncare, ori legate cu un șnur vertical, ori prinse
cu un mâner rigid (jubako), servicii (veselă),
site (ustensile de menaj), site pentru făină, site
pentru menaj, solnițe, solnițe de piper, solnițe
de sare și piper, solnițe din metale prețioase,
solnițe pentru condimente, spatule, sosiere,
spărgătoare de nuci, spărgătoare de nuci care
nu sunt făcute din metale prețioase, spărgătoare
de nuci din metale prețioase, spărgătoare
din metale prețioase pentru nuci, șpacluri
(ustensile de bucătărie), sticlă atomizatoare
(goală), sticle de apă din plastic reutilizabile,
vândute fără conținut, sticle din biomateriale,
sticle de apă din plastic (goale), sticle de apă
din oțel inoxidabil reutilizabile, vândute fără
conținut, sticle biodegradabile, sticle, spatule
pentru utilizare în bucătărie, spatule pentru
servirea tortului, spatule pentru pește, spatule
pentru orez (linguri pentru servit orez gătit),
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spatule pentru grătar, spatule (ustensile de
bucătărie), storcătoare de lămâi (storcătoare
de citrice), stingătoare de lumânări, nu din
metale prețioase, storcătoare de fructe de uz
menajer, neelectrice, stingătoare de lumânări,
din metale prețioase, stingătoare de lumânări,
sticle, vândute goale, sticle reutilizabile, sticle
pentru sportivi (goale), sticle pentru produse
farmaceutice vândute goale, sticle pentru apă,
sticle frigorifice, sticle din sticlă (recipiente), sticle
din plastic, sticle (recipiente), suporți pentru
jambon, supiere, sufertașe din plastic, sufertașe
din metal, sucitoare pentru patiserie, strecurători
pentru menaj, sufertașe, strecurători de ceai,
strecurători, storcătoare pentru sucuri de fructe,
storcătoare neelectrice de suc, storcătoare de
suc, storcătoare de lămâie, suporturi din plastic
pentru cutii de suc, suporturi din plastic de
ouă pentru uz casnic, suporturi din piele pentru
pahare, suporturi din fier forjat pentru lumânări,
suporturi de șervețele din metale prețioase,
suporturi de prăjituri din materiale nemetalice,
suporturi de pahare, altele decât din hârtie
și material textil, suporturi de masă pentru
căni de ceai, suporturi de masă pentru cină
din materiale plastice, suporturi de lumânări
din sticlă, suporturi de lumânare cu stingător,
suporturi de farfurii (ustensile de masă), suporturi
de căni, suporturi de cuțite pentru masă,
suporturi de carduri cu nume pentru masă,
suporturi pentru halbe de bere, nu din hârtie
sau materiale textile, suporturi pentru hârtia de
bucătărie, suporturi pentru hârtie de bucătărie,
suporturi pentru linguri, suporturi pentru feliile
de pâine prăjită, suporturi pentru ceainice,
suporturi pentru capace de oale, suporturi
pentru băuturi spumoase, suporturi pentru
brioșe, suporturi pentru bețișoare chinezești,
suporturi pentru așezat vasele fierbinți pe masă,
suporturi pentru a sprijini cuțitele la masă,
suporturi din sticlă pentru lumânări, suporturi
din porțelan pentru pahare, suporturi pentru
scobitori din metale prețioase, suporturi pentru
scobitori, suporturi pentru pungi din plastic,
de uz casnic, suporturi pentru pliculețe de
ceai, suporturi pentru pahare, nu din hârtie
sau material textil, suporturi pentru pahare din
plastic, suporturi pentru pahare (articole de
masă), suporturi pentru ouă, suporturi pentru
oliviere din metale prețioase, suporturi pentru
oale, suporturi pentru lumânări, nu din metale
prețioase, suporturi pentru lumânări groase,
suporturi pentru lumânări din metale prețioase,
suporturi pentru lumânări, suporturi pentru lista
de meniuri, mașini de făcut tăiței, acționate
manual, table pentru frământare, suporturi
verticale pentru sticle, suporturi ramificate pentru
căni, suporturi termoizolante pentru pahare,

suporturi pentru știuleții de porumb, suporturi
pentru șervețele, nu din metale prețioase,
suporturi pentru șervețele de masă, suporturi
pentru veselă, suporturi pentru ustensile de
bucătărie, suporturi pentru uscarea vaselor,
suporturi pentru tăvi de pizza, suporturi pentru
tort, suporturi pentru tocătoare, suporturi pentru
sticle și pahare de vin din metale prețioase, tăvi
pentru brioșe, tăvi degradabile de uz casnic, tăvi
de uz casnic, din hârtie, tăvi de uz casnic, tăvi de
tacâmuri, tăvi de servit, tăvi de servire fabricate
din trestie-indiană, tăvi de servire din metale
prețioase, tăvi de scurgere, tăvi de decongelare
pentru bucătărie, tăvi de copt fără margini,
din metal comun, tăvi de copt din aluminiu,
tăvi compostabile, tăvi biodegradabile de uz
casnic, tăvi biodegradabile, țepușe de frigărui
nemetalice, tăvițe (recipiente pentru obiecte
mici) pentru uz casnic, tăvi și forme de copt (nu
jucării), tăvi și forme de copt, tăvi turnante (pentru
bucătărie), tăvi sau suporturi individuale în stil
japonez pentru cină (zen), tăvi sau suporturi
individuale de luat masa, în stil japonez (zen),
tăvi pentru servit, nu din metale prețioase, tăvi
pentru servit masă, tăvi pentru scurs, tăvi pentru
prăjituri, tăvi pentru desert, tăvi (platouri de
servit), teluri de bucătărie (neelectrice), teluri,
tigăi întinse pentru gătit, tigăi pentru clătite, tigăi
orientale (wokuri), tigăi non-electrice de gătit,
tigăi neelectrice, tigăi din sticlă, tigăi de prăjit ouă,
tigăi de prăjit, tigăi de clătite suedeze, tigăi cu
mâner, tigăi, termosuri pentru băuturi, termosuri,
termos pentru alimente, termos neelectric,
ustensile casnice și de bucătărie, urne fiind
vaze, urne, untiere, ulcioare pentru smântână,
ulcioare pentru lapte, ulcioare pentru sirop,
ulcioare emailate, tuburi de curățat usturoi,
tocătoare pentru brânză, tocătoare din lemn
pentru bucătărie, tocătoare din lemn (ustensile),
tocătoare, tigăi pentru prăjit, tigăi pentru ouă,
vase de bucătărie, vase de bijuterii, vase de
așezat în mijlocul meselor, vase adânci, utensile
de bucătărie, nu din metale prețioase, vase,
ustensile pentru copt, ustensile de mână pentru
scos sâmburi de curmale, ustensile de zdrobit
alimentele, ustensile de menaj, ustensile de gătit,
neelectrice, ustensile de bucătărie, cu excepția
furculițelor, cuțitelor și lingurilor, ustensile de
bucătărie pentru pregătirea grătarului, ustensile
de bucătărie din silicon, ustensile de bucătărie,
vase domestice termoizolate din porțelan, vase
domestice termoizolante de sticlă, vase din sticlă
pentru fructe, vase din cositor pentru brutărie,
vase din sticlă, vase de uz casnic termoizolate
de ceramică, vase de metal pentru preparat
înghețată si băuturi reci, vase de lut, vase
de gătit din hârtie, vase de gătit de unică
folosință din hârtie, vase de fiert orez pentru
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cuptor cu microunde, vase de copt din porțelan,
vase de făcut floricele de porumb la cuptor
cu microunde, vase de ceramică, vase întinse,
vase pentru cuptoare cu microunde, vase pentru
copt la cuptor și servit la masă, vase pentru
copt din sticlă, vase pentru copt din ceramică,
vase pentru copt din aluminiu, vase pentru
copt, vase pentru condimente, vase pentru
amestecare, vase non-electrice pentru servirea
cafelei, din metale prețioase, vase non-electrice
de gătit orez, vase neelectrice pentru prepararea
alimentelor în baie de aburi, vase neelectrice de
făcut înghețată, vase neelectrice de făcut sorbet
și înghețată, vase ignifuge, vase sacrale, vase
ramekin, vase pentru unt, vase pentru tajine,
neelectrice, vase pentru sufleu, vase pentru
servit, vase pentru sos, vase pentru scurs salata,
vase pentru păstrarea usturoiului, vase pentru
prăjit, vase pentru muștar, vase pentru gătit
din aluminiu, vase pentru cuptor, vase pentru
gratinare, veselă, altele decât cuțite, furculițe și
linguri, veselă, altele decât furculițe, cuțite și
linguri, veselă din sticlă, veselă din ceramică,
veselă, zaharnițe (altele decât cele din metale
prețioase), zaharnițe, veselă, nu din metale
prețioase, veselă pentru servit, veselă pentru
picnic, veselă (ustensile de uz casnic), veselă,
articole de bucătărie și recipiente, ustensile de
uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
statui, figurine, plăci și obiecte de artă din
materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă, incluse
în această clasă, material pentru îngrijirea
articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte.
31. Litiere pentru animale de companie, litiere
pentru pisici, litiere pentru păsări.
35. Abonament la un canal de televiziune, pentru
terţi, achiziții de întreprinderi, administrare a
afacerilor pentru actori, administrare a afacerilor
pentru aeroporturi, administrare a afacerilor
pentru agenții și brokeri de asigurări, pe
bază de externalizare, administrare a afacerilor
pentru hoteluri din stațiuni turistice, administrare
a afacerilor pentru artiști din domeniul
divertismentului, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, administrare a afacerilor
pentru manechine, administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor
pentru parcări auto, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
restaurante, administrare a afacerilor pentru

autori și scriitori, administrare a afacerilor pentru
cabinete veterinare, administrare a afacerilor
pentru centre de conferințe, administrare a
afacerilor pentru complexuri cu piscine de înot,
administrare a afacerilor pentru o companie
aeriană, administrare a afacerilor pentru
spitale, administrare a afacerilor pentru sportivi
profesioniști, administrare a afacerilor pentru
teatre, administrare de afaceri, administrare de
afaceri pentru furnizorii de servicii independenți,
administrare de birouri de afaceri pentru
terți, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, administrare interimară de afaceri,
administrarea afacerilor comerciale cu capital
străin, administrarea afacerilor pentru o societate
comercială și pentru o societate de servicii,
administrare de personal în scopuri publicitare,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, agenție de angajare a personalului
în secretariat, agenții de distribuție pentru
piese de teatru, agenții de plasare, agenții
de recrutare a manechinelor, analiza postului
pentru determinarea seturilor de abilități ale
angajatului și a altor cerințe cu privire
la angajat, asistență privind recrutarea și
plasarea de personal, asistență în gestiune
de personal, casting (recrutare) de artiști de
spectacol, castinguri pentru artiști (selecție
de personal), colectare de informații privind
personalul, consiliere pe probleme de recrutare
în domeniul serviciilor financiare, consiliere în
materie de angajări, consilierea angajaților pe
probleme economice, consultanță în resurse
umane pentru întreprinderi, consultanță în
materie de recrutare a angajaților, consultanță
în materie de personal, consultanță în materie
de ocupare a forței de muncă și administrarea
de personal, consultanță în materie de
angajări, consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, în domeniul administrării
de personal, consultanță în gestiune de
personal, consultanță în domeniul resurse
umane, consultanță în domeniul recrutării de
personal, consultanță în domeniul recrutării
de avocați, consultanță în domeniul recrutării
de asistenți în domeniul juridic, consultanță
privind plasarea personalului, consultanță
privind plasarea forței de muncă, consultanță
privind planificarea carierei, consultanță pentru
probleme legate de personal, furnizare de
personal administrativ, furnizare de informații în
materie de recrutare printr-o rețea informatică
globală, furnizare de informații în materie de
angajare printr-o rețea informatică globală,
furnizare de informații în materie de angajare,
furnizare de informații privind servicii de
transfer al angajaților, furnizare de informații
privind recrutarea personalului, furnizare de
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informații privind recrutarea forței de muncă,
furnizare de consiliere cu privire la recrutare
de absolvenți, evaluarea cerințelor privind
personalul, desemnare de personal temporar,
difuzarea informațiilor referitoare la angajarea
absolvenților, consultanță profesională privind
administrarea personalului, consultanță privind
selectarea managerilor, consultanță privind
selectarea de personal, consultanță privind
recrutarea de personal, întocmirea de cv-uri
pentru alte persoane, îndeplinirea funcțiilor unui
departament de resurse umane pentru terți,
planificarea ocupării personalului, organizare
și coordonare de târguri de recrutare,
organizare și coordonare de târguri de
locuri de muncă, managementul resurselor
umane, managementul resurselor de personal,
management de personal din domeniul
vânzărilor, leasing de personal, management
de personal din domeniul marketingului,
furnizarea de personal de vânzări pe bază
de contract, intermediere între voluntarii
calificați și organizațiile nonprofit, furnizare
de personal în domeniul vânzărilor, furnizare
de personal temporar pentru asistență
administrativă, furnizare de personal de vânzări
remunerat pe bază de comision, recrutare
de personal de zbor, recrutare de personal
de conducere de nivel superior, recrutare de
personal, recrutare de operatori politici, recrutare
(casting) de actori, realizare de programe
de acordare a stimulentelor pentru angajați,
punere la dispoziție de directori pentru scoietăți
intermediare, publicitate în vederea recrutării
personalului, publicitate pentru recrutare de
personal, plasarea forței de muncă, plasare
și recrutare de personal, plasare de personal
în domeniul design-ului, plasare de personal
temporar, plasare de personal permanent,
plasare de personal, servicii administrative
privind relocarea de personal, selecție de
personal (pentru terți), selectarea personalului
prin teste psihologice, selectare de personal de
conducere, redistribuire de personal, recrutare și
plasare a forței de muncă, recrutare de voluntari
politici, recrutare de personal tehnic temporar,
recrutare de personal permanent, recrutare
de personal pentru linii aeriene, recrutare de
personal pentru domeniul informatic, recrutare
de personal pentru asistență administrativă,
recrutare de personal pe perioadă determinată,
recrutare de personal executiv, recrutare de
personal la sol pentru aeroporturi, servicii
de agenții de modele în scopuri publicitare,
servicii de agenții de modele referitoare la
publicitate, servicii de agenții de modele privind
promovarea vânzărilor, servicii de agenții de
modele, servicii de agenție de personal în

sectorul industriei electronice, servicii de agenție
de plasare pentru muncă temporară, servicii de
agenție de ocupare a forței de muncă pentru
plasarea personalului medical și de îngrijire,
servicii de agenție de ocupare a forței de muncă
pentru personal bilingv, servicii de agenție de
ocupare a forței de muncă pentru infirmieri,
servicii de agenție de ocupare a forței de
muncă pentru furnizare de personal pentru
administrarea caselor de prezentare, servicii de
agenție de ocupare a forței de muncă oferite
pentru bone, servicii de agenție de ocupare a
forței de muncă cu privire la servicii de au pair,
servicii ale agențiilor de plasare pentru personal
de birou, servicii ale agențiilor de plasare a
forței de muncă pentru personalul paramedical,
servicii de căutare și selectare de personal de
conducere, servicii de căutare și angajare de
personal de conducere, servicii de consultanță
în recrutare, servicii de consultanță în materie
de angajări, servicii de consultanță în materie de
angajare de forță de muncă privind personalul
care prelucrează date, servicii de consultanță
în domeniul carierei (altele decât cele cu scop
educativ și de instruire), servicii de consultanță
comercială privind stabilirea salariilor și a
schemei personalului prin evaluarea posturilor,
servicii de consultanță comercială privind
stabilirea salariilor și a schemei personalului,
servicii de consiliere și consultanță privind
plasarea forței de muncă, servicii de consiliere
în materie de angajare, servicii de asistență
oferită persoanelor disponibilizate de către
companie (outplacement), servicii de angajare
de personal pentru secretariat, servicii de agenții
de plasare pentru persoane cu aptitudini în
utilizarea calculatoarelor, servicii de agenții de
ocupare a forței de muncă pentru personalul care
ocupă posturi generale administrative, servicii de
agenții de modele pentru promovarea vânzărilor,
servicii de personal, servicii de management
de personal angajat în publicitate, servicii de
intervievare (pentru recrutarea de personal),
servicii de intermediere de recrutare de personal,
servicii de informații și consultanță pentru carieră
(cu excepția consultanței educațională sau de
formare), servicii de head hunting, servicii de
informații privind oportunitățile profesionale și
de carieră, servicii de gestionare a forței de
muncă pentru tehnicieni de filme și televiziune,
servicii de evidență a personalului, servicii
de consultanță și consiliere referitoare la
recrutarea de personal, servicii de consultanță
și consiliere referitoare la plasarea forței de
muncă, servicii de consultanță și consiliere
referitoare la administrarea personalului, servicii
de consultanță privind recrutarea de personal,
servicii de consultanță privind plasarea
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personalului, servicii de consultanță pentru
orientare profesională, servicii de recrutare a
personalului și agenții de ocupare a forței de
muncă, servicii de recrutare a personalului de
conducere, servicii de recrutare, servicii de
potrivire la un loc de muncă, servicii de plasare
temporară a forței de muncă, servicii de plasare
temporară a angajaților, servicii de plasare
pentru stagii de formare profesională, servicii
de plasare de personal, servicii de plasare de
forță de muncă temporară, servicii de plasare
de bone, servicii de plasare a personalului
de conducere, servicii de plasare a forței de
muncă pentru menajere, servicii de plasare
a forței de muncă pentru majordomi, servicii
de plasare a forței de muncă pentru asistenți
personali, servicii de planificare de carieră,
teste de personalitate în scopuri de selectare
de personal, testare psihometrică pentru
selectarea personalului, testare pentru stabilirea
aptitudinilor în vederea angajării, testare
pentru determinarea competenței profesionale,
testare pentru determinarea competenței pentru
ocuparea unui post, servicii profesionale
de recrutare a personalului, servicii privind
constituirea de rețele pentru îmbunătățirea
carierelor, servicii prestate de o agenție
de descoperire de talente (managementul
afacerilor pentru artiști), servicii de transfer al
angajaților, servicii de selectare a personalului
de conducere, servicii de rezervare a forței de
muncă pentru tehnicieni de filme și televiziune,
servicii de rezervare a angajamentelor pentru
artiști interpreți, servicii de recrutare și
plasare a forței de muncă, servicii de
recrutare pentru personal de asistență la
birou, servicii de recrutare de personal în
domeniul vânzărilor și al marketingului, teste
psihologice pentru selectarea personalului,
selectarea personalului prin teste psihologice,
asistență comercială în managementul
afacerilor, asistență comercială privind sistemul
de franciză, asistență comercială privind
deschiderea de francize, asistență comercială
privind crearea de întreprinderi comerciale,
asistență administrativă în procesul de
prezentare a unui răspuns la cererile de oferte,
servicii de relocare pentru afaceri, administrarea
și managementul întreprinderilor comerciale,
administrarea stațiilor de benzină (pentru terți),
administrarea societăților comerciale (pentru
terți), administrarea magazinelor, administrarea
hotelurilor, administrarea condominiilor,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, administrarea
centrelor de apeluri pentru terți, asistență în
management pentru întreprinderi comerciale
sau industriale, asistență în management

pentru întreprinderi comerciale, asistență în
management pentru firme comerciale, asistență
în management pentru companiile comerciale,
asistență în gestiunea comercială a firmelor
în sistem de franciză, asistență în gestiunea
afacerilor sau a funcțiilor comerciale ale unei
firme industriale sau comerciale, asistență
în domeniul managementului corporatist,
asistență în domeniul administrării și planificării
afacerilor, asistență în domeniul administrării
întreprinderilor industriale sau comerciale,
asistență în domeniul administrării afacerilor
în regim de franciză, asistență în domeniul
administrării activităților economice, asistență
în conducerea afacerilor, asistență în afaceri,
asistență în administrarea întreprinderilor
industriale și comerciale, asistență în
administrarea afacerilor în domeniul francizelor,
asistență în materie de management privind
afacerile, asistență în materie de management
pentru înființarea întreprinderilor comerciale,
asistență în materie de management, asistență
în managementul și exploatarea afacerilor
comerciale, asistență privind organizarea
întreprinderii, asistență privind managementul
activităților comerciale, asistență privind
gestiunea comercială în cadrul unui contract
de franciză, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, asistență pentru întreprinderi în materie
de administrare a afacerii, asistență pentru
întreprinderi industriale în legătură cu
conducerea afacerilor lor, asistență pentru
întreprinderi industriale sau comerciale în
legătură cu gestionarea activităților lor,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, asistență
pentru administrarea afacerilor în domeniul
înființării și exploatării restaurantelor, asistență
pentru administrarea afacerilor în domeniul
exploatării restaurantelor, asistență managerială
pentru organizațiile industriale, asistență
privind planificarea comercială, conducerea
afacerilor comerciale în numele terților,
asistență în conducerea afacerilor, consilierea
managementului privind plasarea de personal,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, consultanță în domeniul
managementului industrial inclusiv analize
cost-beneficiu, consultanță în materie de
relocalizare a firmelor, date referitoare la afaceri,
determinare a costurilor ciclului de viață în
scopuri comerciale, dezvoltarea de sisteme de
management al spitalelor, exploatare comercială
de centre comerciale pentru alte persoane,
exploatarea întreprinderii (pentru terți), furnizare
de asistență (afaceri) în exploatarea francizelor,
furnizare de asistență în afaceri, furnizare
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de asistență în managementul afacerilor,
furnizare de asistență pentru înființarea unei
afaceri în sistem de franciză, furnizare de
evaluări ale utilizatorilor în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizare de informații de
contact comerciale și de afaceri, pe internet,
furnizare de servicii de administrare a cursurilor
academice pentru instituții de învățământ,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, gestionare
a costurilor medicale, furnizor de servicii
externalizate în domeniul managementului
relațiilor cu clienții, gestionare administrativă a
clinicilor medicale, gestionare administrativă a
spitalelor, gestiune administrativă externalizată
pentru companii, gestiunea afacerilor de
comerț cu amănuntul pentru terți, gestiunea
programelor de rambursare pentru alte
persoane, informații despre metode de
vânzare, înregistrarea de comunicate scrise
și de date, înmatriculare de vehicule și
transfer de titluri de proprietate, întocmire de
rapoarte economice, managementul activităților
comerciale, management în procesele de
afaceri, management hotelier pentru terți,
management de restaurant pentru terți,
management de hoteluri pentru terți,
management de afaceri în domeniul atracțiilor
pentru vizitatori, management de afaceri cu
privire la cluburi sportive, management de
afaceri comerciale, management computerizat
de birouri, investigații comerciale, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere publicitară, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, intermediere în
materie de contracte de vânzare-cumpărare de
bunuri, managementul întreprinderilor, inclusiv
consultanță privind aspectele demografice,
managementul întreprinderii (pentru terți),
managementul instalațiilor sportive (pentru
terți), managementul de afaceri al
locurilor amenajate pentru divertisment,
managementul computerizat al afacerii
(pentru terți), managementul companiilor
aeriene, managementul clinicilor medicale
pentru terți, managementul afacerilor în
sectorul transport și livrări, managementul
afacerilor în domeniul logistic, pentru alte
persoane, managementul afacerilor pentru
manifestări sportive (pentru terți), managementul
afacerilor sportivilor, managementul afacerilor
de programe de rambursare pentru alte
persoane, managementul afacerilor cu parcuri
auto (pentru terți), managementul afacerilor cu
flote de transport (pentru terți), managementul
activităților de impresariat artistic, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți prin sisteme de telecomunicații, negociere

de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de tranzacții comerciale pentru artiști scenici,
negociere de contracte privind achiziția
și vânzarea de produse, pentru terţi,
negociere de contracte de publicitate,
pentru terţi, negociere de contracte cu
plătitorii de servicii medicale, negociere de
contracte comerciale pentru alte persoane,
mediere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți, managementul și consultanța
în procesele de afaceri, managementul
și administrarea afacerilor, managementul
spitalelor, managementul societății (pentru
terți), managementul relației cu clienții,
managementul proiectelor de afaceri (pentru
terți), managementul proiectelor de afaceri,
planificarea afacerilor pentru întreprinderi,
planificarea afacerilor, planificarea administrării
afacerilor, planificare strategică în afaceri,
planificare strategică de afaceri, planificare
privind gestionarea afacerilor, respectiv căutare
de asociați pentru fuziuni, preluări, precum și
înființări de întreprinderi, planificare corporativă,
planificare a întâlnirilor de afaceri, organizarea
întâlnirilor de afaceri, organizarea pentru terți de
servicii de mesaje telefonice de întâmpinare și de
servicii de recepționare telefonică, organizarea
afacerilor, organizarea administrării afacerilor,
organizare și coordonare de întâlniri de afaceri,
organizare de întâlniri de afaceri, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți, servicii de agenție pentru organizarea
de prezentări de afaceri, servicii de agenție
literară constând în negocierea contractelor,
servicii de afaceri privind înființarea de afaceri,
servicii de administrare pentru birou (pentru
terți), servicii de administrare de stocuri, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
administrare a afacerilor privind dezvoltarea
întreprinderilor, servicii de administrare a
afacerilor privind achiziția de întreprinderi,
servicii de administrare a afacerilor furnizate
de agenții teatrale, servicii de administrare
a afacerilor, reorganizare a proceselor de
afaceri, realizarea de studii de proiect referitoare
la aspecte legate de afaceri, pregătire
de studii de proiect referitoare la aspecte
legate de afaceri, planificarea succesiunii de
afaceri, servicii de asistență administrativă
și prelucrare de date, abonament la ziare
electronice, abonamente la ziare, administrare
a planurilor de servicii medicale ale prestatorilor
preferați, administrare de certificări profesionale
(vocaționale), administrare de planuri de
asigurări sociale pentru angajați, administrare de
planuri de beneficii pentru angajați, administrare
de planuri de pensii pentru angajați, administrare
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de planuri de servicii medicale preplătite,
administrare de programe de rambursare
către pacienți, administrare de programe de
schimburi culturale și educative, administrare
de programe și servicii de rambursare a
cheltuielilor pentru medicamente, administrare
de scheme asociative, administrare de programe
și servicii de rambursare către farmacii,
administrare de state de plată ale firmelor,
în numele terților, administrare în materie de
activități de marketing, calcularea cotei de
audiență pentru emisiuni de radio și televiziune,
asistență în administrarea afacerilor, asistență
la întocmirea statelor de plată, arhivarea
documentelor sau a benzilor magnetice
(funcții de secretariat), administrație comercială,
administrarea comercială a programelor de
acționariat pentru angajați, administrarea
afacerilor în sistem de franciză, administrarea
afacerilor în domeniul transportului și
livrărilor, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, administrarea
afacerilor comerciale, administrarea afacerilor,
administrarea (afacerilor) în materie de metode
statistice, administrare în materie de planificare
a afacerilor, administrare în materie de metode
de vânzare, administrare în materie de evaluare
a afacerilor, executare de lucrări stenografice pe
bază de comandă, evidență contabilă (pentru
terți), evidență contabilă, evidența registrelor
comerciale, evaluări referitoare la administrarea
afacerilor în întreprinderile industriale, elaborare
de rapoarte pentru proiecte de afaceri, copiere
de documente pentru terți, confirmarea de
reuniuni programate pentru alte persoane,
transcrieri de comunicări, completarea adreselor
pe scrisori, comandă computerizată de stoc,
citirea contoarelor electrice pentru facturare,
citirea contoarelor de utilități pentru facturare,
citirea contoarelor de gaz pentru facturare,
citirea apometrelor pentru facturare, facturare,
facturare a serviciilor de telefonie, facturare
medicală, facturări, furnizare de asistență
administrativă farmaciilor, pentru gestionarea
stocurilor de medicamente, furnizare de
documente de transport pentru terți (servicii
administrative), gestionare informatizată de fișe
și dosare medicale, gestionare de fișiere de
lucru, furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, furnizare de
servicii referitoare la registrul de abonați de
telefonie, furnizare de servicii de secretariat în
faza inițială de constituire a unei întreprinderi,
furnizare de informații din registrul de abonați
de telefonie pentru asistență în telecomunicații,
furnizare de informații din registrul de abonați

de telefonie, furnizare de informaţii din
registre telefonice pentru abonaţi, întocmirea
statelor de salarii, întocmirea statelor de plată
(pentru terți), întocmirea de declarații anuale
pentru întreprinderi comerciale, întocmirea
computerizată a statelor de plată, întocmire de
prezentări audio și/sau vizuale pentru afaceri,
întocmire de liste de adrese, întocmire de facturi,
întocmire de documente comerciale, înregistrare
și transcriere de comunicări scrise, înregistrare
pentru returnare de chei pierdute, organizare
de prezentări cu scop comercial, operarea
unei centrale telefonice interioare pentru alte
persoane, introducere de materiale tipărite în
plicuri, inițiere de apeluri telefonice pentru
alte persoane, reproducere prin heliografie,
realizarea abonamentelor la servicii telematice,
telefonice și informatice (internet), realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau
benzi desenate, realizare de abonamente la
servicii de colectare electronică a taxelor
pentru alte persoane, prelucrarea administrativă
a datelor, prelucrare de texte, prelucrare
de documente de înregistrare a garanției,
în folosul terților, prelucrare computerizată
de texte, prelucrare a solicitărilor telefonice
de informații privind produsele și serviciile
promovate, pregătire de documente, planificarea
de abonamente la ziare, perforare de cartele
(funcții administrative), organizare de testări
ale competențelor profesionale, organizare de
prezentări în scopuri comerciale, organizare
de prezentări în scop mercantil, prelucrare de
date, sistematizare și management, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii administrative referitoare la trimiteri
către antreprenori generali în construcții,
servicii administrative referitoare la trimiteri
către agenți de asigurări, servicii administrative
privind înregistrarea cardurilor de credit,
servicii administrative privind vămuirea, servicii
administrative privind trimiterile la spital, servicii
administrative privind gestionarea dosarelor
judecătorești, servicii administrative pentru
trimiteri medicale, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative de
birou (pentru terți), reproducerea de schițe,
reproducere de fișiere (hârtie), reproducere de
documente (servicii de fotocopiere), reproducere
de documente, reproducere de arhive (hârtie),
servicii de facturare, servicii de evidență a
cadourilor, servicii de dactilografiere, servicii de
copiere, servicii de consultanță privind comenzile
de articole de papetărie, servicii de consiliere
în materie de remunerare a personalului,
servicii de comandă în contul terților, servicii
de comandă (pentru terți), servicii de agenții
de dactilografiere, servicii de administrare a
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afacerilor în domeniul transporturilor, servicii de
administrare a afacerilor în domeniul sănătății,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, servicii de administrare a
aeroporturilor, servicii de abonamente la ziare,
pentru terți, servicii de întâmpinare telefonică
pentru terți, servicii de înregistrare a cardurilor de
credit, servicii de înmatriculare a automobilelor,
servicii de prelucrare și dactilografiere de texte,
servicii de prelucrare a statelor de plată (pentru
terți), servicii de preluare de mesaje vocale
pentru abonați telefonici, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terți, servicii de
preluare a apelurilor telefonice și de gestionare
a mesajelor, servicii de memento pentru întâlniri
(lucrări de birou), servicii de fotocopiere, servicii
de facturare în domeniul sănătății, servicii
de facturare pentru întreprinderi, servicii de
facturare în domeniul energiei, servicii de
facturare medicală pentru doctori, servicii de
facturare medicală pentru spitale, sondaje de
piață prin telefon, servicii de vizualizare și
accesare a facturilor, servicii de transcriere a
teleconferințelor, servicii de stenografie, servicii
de secretariat și de birou, servicii de secretariat
în domeniul afacerilor, servicii de secretariat
pentru stabilirea programărilor, servicii de
secretariat pentru gestionarea cererilor, servicii
de secretariat furnizate de hoteluri, servicii
de secretariat pentru birourile companiilor,
servicii de secretariat de stenografie, servicii
de secretariat, servicii de răspuns telefonic
(pentru terți), servicii de reprografie, servicii
de programare a întâlnirilor (lucrări de birou),
xerografie, transcrieri stenografice, transcrierea
comunicărilor (lucrări de birou), transcriere de
mesaje, transcriere de date, transcriere de
comunicări, transcriere de comunicații audio.,
transcriere a comunicațiilor înregistrate, studii
de piață prin telefon, sortare, manipulare
și primire de corespondență, actualizarea
informațiilor comerciale într-o bază de date
computerizată, cercetări pentru afaceri, estimări
referitoare la afaceri comerciale, agenții de
informații comerciale, agenții de informații
comerciale (furnizare de informații de afaceri,
de exemplu, marketing sau date demografice),
analiza afacerilor comerciale, analiza atitudinilor
companiei, analiza comercială a pieței, analiza
comportamentului companiei, analiza datelor
comerciale, analiza datelor și statisticilor
studiilor de piață, analiză a pieței cerealelor,
analiză a prețului de cost pentru depozitarea,
eliminarea, manipularea și reciclarea deșeurilor,
analiză comercială, servicii de informare și
cercetare de piață, analiză și cercetare
de piață, analiză economică în scopuri

de afaceri, analiză de preț, analiză de
previziuni economice în scopuri comerciale,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
analiza în domeniul marketingului, analiza
sensibilizării publicului cu privire la publicitate,
analiza reacției la publicitate și cercetare de
piață, analiza reacției consumatorilor, analiza
profitului rezultat din activitate, analiza prețului
de cost, analiza informațiilor de afaceri,
analiza impactului publicității, analiza evaluării
privind managementul afacerilor, analiza datelor
studiilor de piață, anchete de conjunctură,
asistență, consiliere și consultanță privind
analiza comercială, analiză strategică a activității
economice, analiză statistică în afaceri, analize
și rapoarte statistice, analize publicitare,
analize de piață, analize cost-beneficiu, analiza
tendințelor de marketing, analiza tendințelor
de afaceri, analiza studiilor de piață, analiza
statisticilor studiului de piață, analiza statisticilor
de afaceri, analiza sistemelor de management
al afacerilor, căutări privind informațiile despre
companie, cercetarea datelor comerciale,
cercetarea consumatorului, cercetare și studii
în domeniul afacerilor, cercetare și analiză în
domeniul manipulării pieței, cercetare și analiză
de piață, cercetare în domeniul publicității,
cercetare în domeniul afacerilor și cercetare
de piață, cercetare în domeniul afacerilor,
cercetare de piață pentru publicitate, cercetare
de piață pentru compilarea de informații despre
cititorii publicațiilor, cercetare de piață pentru
compilare de informații despre telespectatori,
cercetare de informații de afaceri, cercetare
computerizată de piață, cercetare computerizată
comercială, consultanță în domeniul cercetării
pieței, consultanță în domeniul analizei activității
economice, compilare și furnizare de informații
statistice și de informații privind prețurile
comerciale, compilare și analiză de informații
și date cu privire la managementul afacerilor,
compilare de statistici de afaceri și informații
comerciale, compilare de liste de corespondență
directă, colectarea de informații privind studiile
de piață, colectare de informații cu privire
la cercetarea pieței, colectare de informații
cu privire la analiza de piață, cercetări în
materie de achiziții comerciale, cercetări pentru
afaceri, cercetări de afaceri pentru noile
afaceri, cercetarea pieței și analiză comercială,
cercetarea pieței prin intermediul unei baze de
date computerizate, cercetarea de piață și studii
de marketing, elaborare de studii de fezabilitate
în domeniul afacerilor, elaborare de sondaje
de opinie, elaborare de rapoarte comerciale,
elaborare de anchete de conjunctură, efectuarea
studiilor de marketing, efectuarea evaluărilor
de întreprinderi, efectuarea de studii interne
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privind comunicările comerciale, efectuarea de
studii de marketing, efectuarea de estimări
comerciale, efectuare de cercetări de afaceri,
difuzare de informații de afaceri, difuzarea de
date privind publicitatea, difuzare de informații
comerciale, difuzare de date privind afacerile,
consultanță în materie de rapoarte de piață,
furnizare de analize de vânzări, furnizare a unui
registru cu site-urile web ale terților pentru a
facilita tranzacții comerciale, evaluări și rapoarte
efectuate de experți, referitoare la afaceri,
evaluări statistice ale datelor de marketing,
evaluări referitoare la aspecte comerciale,
evaluări referitoare la administrarea afacerilor în
întreprinderile profesionale, evaluări referitoare
la administrarea afacerilor în întreprinderile
comerciale, evaluarea oportunităților de afaceri,
evaluarea comparativă (evaluarea practicilor de
organizare a afacerilor), evaluare de oportunități
de afaceri, evaluare a impactului publicității
asupra publicului, estimări și evaluări de afaceri
în materie de aspecte comerciale, elaborare
de studii de profitabilitate a afacerii, estimare
în afaceri comerciale, elaborare de studii de
marketing, furnizare de informații cu privire la
întreprinderi și informații cu caracter comercial
prin rețele informatice globale, furnizare de
informații cu privire la prelucrarea de date,
furnizare de informații cu privire la vânzări
comerciale, furnizare de informații cu caracter
comercial, furnizare de informații comerciale și
de afaceri, furnizare de informații comerciale
referitoare la industria agricolă, furnizare
de informații comerciale prin terminale de
calculator, furnizare de informații comerciale
prin rețele informatice globale, furnizare de
informații comerciale pe internet, prin rețea
prin cablu sau prin alte mijloace de transfer
de date, furnizare de informații comerciale
computerizate, furnizare de informații comerciale
(afaceri), furnizare de informații comerciale,
furnizare de date computerizate de afaceri,
furnizare de date comerciale sub formă de
liste de adrese, furnizare de date comerciale,
furnizare de informații în materie de comerț,
furnizare de informații în domeniul organizării
timpului, furnizare de informații on-line, de
afaceri și comerciale, furnizare de informații
despre studii de piață, furnizare de informații
economice cu privire la fuziuni, furnizare
de informații de contact comerciale și de
afaceri, furnizare de informații despre produse
de larg consum prin internet, furnizare de
informații de afaceri în materie de francize,
furnizare de informații de afaceri în domeniul
mediilor sociale, furnizare de informații de
afaceri prin intermediul unui site, furnizare de
informații de afaceri, furnizare de informații

computerizate privind managementul afacerilor,
furnizare de informații comerciale din baze de
date online, furnizare de informații comerciale
despre societăți comerciale, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizarea
de informații referitoare la comerțul exterior,
furnizarea de informații computerizate referitoare
la registre comerciale, furnizarea de date
informatizate referitoare la afaceri, furnizare
de statistici de cercetare de piață, furnizare
de statistici comerciale computerizate, furnizare
de informații și consiliere pentru clienți cu
privire la selecția produselor și articolelor de
achiziționat, furnizare de informații statistice
în materie de afaceri, furnizare de informații
statistice privind aspectele medicale, furnizare
de informații statistice de afaceri, furnizare
de informații privind schimburile comerciale,
furnizare de informații privind managementul
afacerilor, furnizare de informații privind comerțul
exterior, furnizare de informații privind afacerile,
furnizare de informații privind activitățile
comerciale prin intermediul bazelor de date
computerizate, furnizare de informații pentru
compararea tarifelor hoteliere, intervievare în
scopul cercetării pieței, interpretarea datelor
rezultate din cercetarea pieței, informații și
opinii de experți privind societățile și afacerile,
informații și investigații comerciale, informații
în materie de afaceri, informații privind
clasamentul vânzărilor de produse, informații
sau solicitări de informații în domeniul afacerilor
și al marketingului, informații pentru afaceri,
informații despre vânzarea de produse, furnizare
de informații comerciale pentru întreprinderi,
informații comerciale asistate de calculator,
agenții de informații comerciale, informații
comerciale, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, furnizarea
de informații comerciale, întocmire de rapoarte
comerciale, previziuni de piață, previzionare
de marketing, prestarea de servicii de piață
inteligentă, prelucrarea rezultatelor studiilor de
afaceri, pregătire și compilare de rapoarte și
informații de afaceri și comerciale, pregătire
de rapoarte și studii de piață, pregătire
de rapoarte de analiză a pieței, oferire
de servicii de registre cu informații pentru
afaceri, într-o rețea globală de calculatoare,
obținerea de informații în domeniul afacerilor,
referitoare la statutul societăților, obținerea de
informații în domeniul afacerilor, referitoare la
activitățile societăților, investigații și cercetări
asupra societăților comerciale, investigații
privind strategia de marketing, investigații pentru
afaceri, intervievare pentru cercetarea calitativă
de piață, servicii computerizate de cercetare
de piață, servicii ale agențiilor de informații
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comerciale, revizuire a costurilor cu servicii
medicale, redactare de studii pentru proiecte
de afaceri, recuperare de informații comerciale
computerizate, realizare de studii de piață care
implică sondaje de opinie, realizare de sondaje
online de cercetare în domeniul administrării
afacerilor, realizare de sondaje de opinie politice,
rapoarte și studii de piață, rapoarte aferente
analizelor de piață, prospectare de piață,
proiectare de studii ale opiniei publice, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, previziuni și analize economice,
previziuni economice, servicii de cercetare de
piață privind obiceiurile de utilizare a internetului,
servicii de cercetare cu privire la publicitate
și marketing, servicii de cercetare de piață
pentru editori, servicii de analiză și raportare
statistică în scopuri comerciale, servicii de
analiză și cercetare de piață, servicii de
analiză în managementul afacerilor, servicii de
analiză de piață privind vânzarea de bunuri,
servicii de analiză de piață privind vânzarea de
antichități, servicii de analiză de piață privind
disponibilitatea bunurilor, servicii de analiză
de piață privind disponibilitatea antichităților,
servicii de analiză de piață, servicii de analiză
comercială, servicii de analiză a prețurilor,
servicii de analiză a datelor comerciale, servicii
de analiza si cercetare a pietei, servicii de
cercetare de piață privind fidelizarea clienților,
servicii de cercetare privind publicitatea, servicii
de cercetare în domeniul afacerilor, servicii
de cercetare și analiză de piață, servicii
de cercetare și consultanță în domeniul
afacerilor, servicii de cercetare și informații
în domeniul afacerilor, servicii de cercetare
și informații în afaceri, servicii de cercetări
în domeniul afacerilor, servicii de colectare
de date privind cercetarea pieței, servicii de
consiliere privind analiza activității economice,
servicii de consultanță privind studiul de piață,
servicii de evaluare a costurilor, servicii de
evaluare comparativă, servicii de externalizare
în domeniul analizelor comerciale, servicii de
furnizare de informații comerciale, servicii de
informații despre piața de consum, servicii de
informații de piață privind statisticile de piață,
servicii de informații de piață privind rapoartele
comerciale, servicii de informații computerizate
cu privire la evaluarea oportunităților de afaceri,
servicii de informații comerciale, prin internet,
servicii de informații comerciale referitoare la
vinuri, servicii de informații comerciale furnizate
prin accesul la bază de date computerizată,
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, servicii de informații comerciale
computerizate, servicii de informații comerciale,
servicii de informare privind afacerile, servicii
de informare cu privire la aspecte comerciale,
servicii de furnizare de informații privind comerțul
exterior, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
studii comerciale, sondaje pentru scopuri de
afaceri, sondaje de opinie, servicii în domeniul
inteligenței afacerilor (business intelligence),
servicii în domeniul evaluării de piață, servicii
referitoare la rapoartele de piață, servicii de
studiu de piață privind mijloacele de difuzare,
servicii de revista presei, servicii de recuperare
de date privind cercetarea pieței, servicii
de prelucrare a informațiilor computerizate în
domeniul afacerilor, servicii de planificare pentru
studii de marketing, servicii de inteligență
competitivă, servicii de informații statistice în
afaceri, servicii de informații economice în
scop comercial, servicii de informații de piață
privind indiciile bursiere, studiu de piață și
analiza studiilor de piață, studii statistice în
domeniul afacerilor, studii statistice în afaceri,
studii referitoare la profit, studii privind imaginea
companiei, studii privind eficiența afacerilor,
studii economice în scopuri comerciale, studii
de sondaje de opinie cu privire la piață,
studii de preț, studii de proiect pentru
întreprinderi, studii de piață, studii de marketing
în domeniul produselor cosmetice, de parfumerie
și de înfrumusețare, studii de cercetare
privind informațiile comerciale, studii de afaceri,
consultanță profesională în afaceri, asistență
privind managementul afacerilor, asistență în
domeniul administrării afacerilor, asistență în
domeniul organizării afacerilor, asistență și
consultanță privind managementul afacerilor,
asistență și consultanță privind organizarea
comercială, asistență și consultanță în materie
de administrare și organizare a afacerilor,
asistență și consultații în legătuă cu organizarea
și managementul afacerilor, asistență, consiliere
și consultanță privind organizarea comercială,
asistență, consiliere și consultanță privind
planificarea comercială, servicii de consultanță
pentru conducerea afacerilor, consiliere de
afaceri privind francizarea de restaurante,
consiliere în afaceri privind achizițiile, consiliere
în afaceri privind francizarea, consultanță în
afaceri, în domeniul transportului și al livrărilor,
consultanță în afaceri privind marketingul
strategic, consultanță în afaceri pentru persoane
particulare, consultanță în afaceri pentru
firme, consultanță în afaceri, consultanță în
administrarea afacerilor, în domeniul dezvoltării
directorilor și personalului de conducere,
consultanță în administrarea afacerilor cu privire
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la aspecte legate producție, consultanță cu
privire la evaluări ale afacerilor, consultanță
comercială în materie de fuziuni, consultanță
comercială privind administrarea tehnologiilor
informaționale, consiliere și consultanță în
afaceri referitoare la francizare, consiliere
în domeniul managementului afacerilor,
consiliere în domeniul afacerilor cu privire
la cesiuni, consiliere privind organizarea
și administrarea afacerilor, consiliere privind
achizițiile, consultanță în materie de
management al afacerilor în sectorul de
transport și livrări, consultanță în materie
de management al afacerilor, consultanță
în materie de management, consultanță
în materie de fuziuni de întreprinderi,
consultanță în materie de eficiență a afacerilor,
consultanță în materie de afaceri, consultanță
în managementul și organizarea afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor în
domeniul călătoriilor în interes de serviciu,
consultanță în managementul afacerilor,
consultanță în management, consultanță în
domeniul strategiilor de afaceri, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și
al marketingului, consultanță în domeniul
afacerilor privind reorganizarea financiară,
consultanță în domeniul afacerilor privind
finanțarea dezvoltării, consultanță în domeniul
achizițiilor comerciale, consultanță pentru
conducerea afacerilor, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, consultanță
pentru management corporativ, consultanță
pentru întreprinderi în materie de fuziuni,
consultanță pentru întreprinderi în materie
de gestionare a marketingului, consultanță
privind achizițiile comerciale, consultanță privind
achizițiile în domeniul comercial, consultanță
privind administrarea comercială a cluburilor
de sănătate, consultanță privind cercetarea
în afaceri, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță în organizarea firmelor,
consultanță în organizarea întreprinderilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în planificarea afacerilor,
consultanță în planificarea afacerilor și
în continuitatea afacerilor, consultanță
privind organizarea și funcționarea afacerilor,
consultanță privind operațiunile comerciale ale
cluburilor de sănătate, consultanță privind
operațiunile comerciale ale cluburilor de fitness,
consultanță privind managementul riscului
(afaceri), consultanță privind managementul
comercial, consultanță privind managementul
cluburilor de fitness, consultanță privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanță privind managementul afacerilor,
consultanță privind gestiunea documentelor

de afaceri, consultanță privind fuziunile de
firme, consultanță privind eficiența afacerilor,
consultanță privind conducerea întreprinderilor
în sistem de franciză, consultanță privind
constituirea și derularea afacerilor, consultanță
privind conducerea afacerilor pentru întreprinderi
industriale, consultanță privind conducerea
afacerilor pentru întreprinderi comerciale,
consultanță referitoare la managementul
comercial, consultanță profesională, investigații
sau informații în domeniul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, consultanță profesională
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională cu privire la deschiderea unei
afaceri, consultanță profesională cu privire
la administrarea afacerilor, consultanță privind
vânzarea de firme, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de
vânzare, consultanță privind prelucrarea datelor,
consultanță privind pregătirea statisticilor de
afaceri, consultanță privind planificarea în
afaceri, consultanță privind organizarea și
managementul afacerilor, consultanță privind
organizarea și gestiunea unei întreprinderi
comerciale, consultanță privind organizarea
și economia întreprinderii, consultanță privind
organizarea afacerii, îndrumări în organizarea
și conducerea afacerilor, servicii de asistență
și consultanță în managementul afacerilor,
servicii de asistență și consultanță în
domeniul managementului companiilor din
sectorul energetic, servicii de asistență în
afaceri privind înființarea și operarea de
francize, servicii consultative în domeniul
managementului afacerilor privind francizarea,
organizarea și managementul afacerilor, inclusiv
administrarea personalului, consultanță în
organizarea afacerilor, managementul afacerilor
și consultanță în materie de organizare a
întreprinderii, furnizare de servicii de consiliere
în domeniul afacerilor privind francizarea,
furnizare de consiliere cu privire la metode
și tehnici de vânzare, furnizare către firme
terțe a serviciilor de asistență la înființare
pentru administrarea afacerilor, dezvoltare
de concepte pentru economia afacerilor,
consultații cu privire la cesionarea afacerii,
consultanță și informații privind managementul
afacerilor comerciale, consultanță referitoare la
managementul afacerilor, servicii de consultanță
comercială în sectorul agricol, servicii de
consultanță comercială privind dezvoltarea
produselor, servicii de consultanță comercială
cu privire la deschiderea de restaurante,
servicii de consultanță comercială cu privire
la deschiderea de baruri în care se servesc
sandviciuri, servicii de consultanță comercială
cu privire la administrarea de restaurante,
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servicii de consultanță comercială cu privire
la administrarea barurilor în care se servesc
sandviciuri, servicii de consultanță (comercială)
privind operațiunile de franciză, servicii de
consultanță (comercială) privind managementul
întreprinderilor din sectorul public, servicii de
consultanță (comercială) privind exploatarea
invențiilor, servicii de consiliere și consultanță
referitoare la agenții de import-export, servicii
de consiliere în domeniul managementului
privind francizele, servicii de consiliere în
afaceri privind francizarea, servicii de consiliere
privind organizarea și administrarea afacerilor,
servicii de consiliere privind administrarea
afacerilor, servicii de asistență și informare
în organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, servicii de consultanță în materie
de organizare și managementul afacerilor,
servicii de consultanță în materie de organizare
și management al afacerilor, servicii de
consultanță în materie de management al
afacerilor, servicii de consultanță în legătură
cu achizițiile, servicii de consultanță în afaceri
privind insolvabilitatea, servicii de consultanță
în afaceri privind implementarea de sisteme de
management al calității, servicii de consultanță în
achiziții de întreprinderi, servicii de consultanță
economică pentru transformare digitală, servicii
de consultanță comercială în materie de
lichidări comerciale, servicii de consultanță
comercială privind utilizarea calculatoarelor,
servicii de consultanță comercială privind
deschiderea unei reprezentanțe auto, servicii
de consultanță comercială cu privire la
fabricarea de produse, servicii de consultanță
comercială cu privire la alegerea calculatoarelor,
servicii de consultanță (comercială) privind
managementul afacerilor, servicii de consultanță
(comercială) privind deschiderea de francize,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
de consultanță în managementul afacerilor
pentru întreprinderi industriale, servicii de
consultanță în managementul afacerilor pentru
întreprinderi comerciale, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, servicii de
consultanță în afaceri privind producția, servicii
de consultanță în afaceri privind prelucrarea
datelor, servicii de consultanță în afaceri
privind performanțele întreprinderilor, servicii
de consultanță în afaceri privind geationarea
campaniilor de strângere de fonduri, servicii
de consultanță în afaceri privind deschiderea
unei reprezentanțe auto în sistem de franciză,
servicii de consultanță în administrarea
afacerilor, servicii de consultanță privind
prelucrarea de date, servicii de consultanță
privind planificarea comercială, servicii de

consultanță privind managementul riscurilor
comerciale, servicii de consultanță privind
gestiunea comercială, servicii de consultanță
și asistență în domeniul strategiei comerciale,
servicii de consultanță privind structura
firmelor, servicii de consultanță privind structura
companiilor, servicii de consultanță privind
strategiile comerciale, servicii de consultanță
privind prelucrarea electronică a datelor,
servicii de consultanță privind planificarea
afacerilor, servicii de consultanță privind
organizarea afacerilor, servicii de consultanță
privind managementul afacerilor și operațiile
comerciale, servicii de consultanță privind
managementul afacerilor în domeniul tehnologiei
informațiilor, servicii de consultanță privind
managementul afacerilor, servicii de consultanță
privind comerțul internațional, servicii de
consultanță privind administrarea hotelurilor și
managementul hotelier, servicii de consultanță
privind administrarea call center-urilor, servicii
de consultanță pentru pregătirea și realizarea
de tranzacții comerciale, servicii de consultanță
pentru firme cu privire la planificarea și
recuperarea în caz de dezastru, servicii de
consultanță și consiliere în managementul
afacerilor, servicii de expertiză în afaceri, servicii
de informare și consiliere în materie de tarife,
servicii de consultanță în afaceri, servicii de
colaborări de afaceri în rețea, servicii de
comandă cu ridicata, servicii de consultanță
și de management al afacerilor, servicii de
coordonare de proiecte de afaceri pentru
proiecte de construcții, servicii de evaluare
a riscurilor afacerilor, servicii de examinare
a managementului și organizării afacerilor,
servicii de expertiză în materie de eficiența
afacerilor, servicii de externalizare (asistență
în afaceri), servicii de externalizare sub formă
de intermediere de contracte de servicii pentru
terți, servicii de externalizare în domeniul
operațiunilor comerciale, servicii de franciză care
oferă asistență în afaceri, servicii de funcții
administrative, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, servicii de
gestionare a lanțului de aprovizionare, servicii
pentru afaceri referitoare la organizarea de
societăți mixte, servicii on-line de colaborări
de afaceri în rețea, servicii oferite de un
francizor, respectiv asistență în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale sau
comerciale, servicii de transcriere medicală,
servicii de strategie în afaceri, servicii de
specialitate privind eficiența în afaceri, servicii
de reprezentanță comercială, servicii de recepție
pentru vizitatori (funcții de birou), servicii de
management pentru sportivi de performanță,
servicii de management hotelier (pentru terți),
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servicii de management de afaceri pentru
fotbaliști, servicii de management al riscului
afacerilor, servicii de intermediere comercială
în legătură cu relaționarea dintre diferiți
profesioniști și clienți, servicii de intermediere
comercială, servicii de impresariat pentru
manechine, servicii pentru dezvoltarea strategiei
de afaceri, servicii pentru strategia și planul de
afaceri, servicii privind fuziuni de firme, servicii
privind planificarea afacerilor, supervizare de
afaceri, supervizarea administrării afacerilor,
supravegherea afacerii (în numele terților).

───────

(210) M 2023 01926
(151) 02/03/2023
(732) ÎNVĂȚĂCEL S.R.L., STR.

NAPOCA, NR. 10, AP. 3, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400009,
CLUJ, ROMANIA

(540)
ÎNVĂȚĂCEL

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

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

───────

(210) M 2023 01927
(151) 02/03/2023
(732) ASOCIATIA KULTERRA PENTRU

PROMOVAREA ARTELOR, STR.
STIRBEI-VODA NR. 104-106,
CORP A, PARTER, CAMERA
4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MOBU International
Art Fair of Bucharest

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

(511) 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.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────
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(210) M 2023 01928
(151) 02/03/2023
(732) ALPHA SIMSERV SRL, STR.

MIHAIL SADOVEANU, NR.
4, CORP C1, CAM. 2, JUDEȚ
GIURGIU, GIURGIU, 080741,
GIURGIU, ROMANIA

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

(540)

AUTO ALPHA TRADE

(531) Clasificare Viena:
18.01.09; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.05

(591) Culori revendicate:negru (hex #2f3130),
galben (hex #f1bc58), gri (hex #dedfdf),
roșu (hex #7f3235), alb

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

12. Autovehicule, autoturisme.
35. Servicii de comerț cu autovehicule și
autoturisme.

───────

(210) M 2023 01929
(151) 02/03/2023
(732) SC DAVER AMBIENT SRL, STR.

GRAL DRAGALINA 13, JUDEȚ
BRAȘOV, SACELE, 505600,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
NEODET

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

9. Dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control.

───────

(210) M 2023 01930
(151) 02/03/2023
(732) NUOVO MEDIA LOGISTICS S.R.L.,

STR. MIHAI EMINESCU, NR. 1, BL.
D2, SC. A, ET. 6, AP. 28, JUDEȚ
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, 400033,
NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)

FANATIKSPORT
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(531) Clasificare Viena:
21.03.01; 01.01.02; 24.01.01; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:alb (hex #fefefe),
negru (hex #2b2a28), maro (hex
#4d201b), roșu închis (hex #5f2421),
galben (hex #fccc01), gri (hex #f7f7f7)

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

41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de casino,
pariuri sportive, competiții sportive.

───────

(210) M 2023 01931
(151) 02/03/2023
(732) NUOVO MEDIA LOGISTICS S.R.L.,

STR. MIHAI EMINESCU, NR. 1, BL.
D2, SC. A, ET. 6, AP. 28, JUDEȚ
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, 400033,
NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)

STAR CAZINO

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 01.01.02;
09.01.10

(591) Culori revendicate:negru (hex
#010101), verde (hex #f8fdf6), galben
(hex #fbda38, #fef643), mov (hex
#b100ca), roz (hex #cc29b1), roșu (hex
#c80510), maro (hex #55010b)

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

41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de casino,
pariuri sportive, competiții sportive.

───────

(210) M 2023 01932
(151) 02/03/2023
(732) SC LIFEDENT SCIENCES SRL,

STR. ELEV STEFAN STEFANESCU
NR.2, BL 462 SC.A, PARTER
APARTAMENT 4, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021683, ROMANIA

(540)

Life Dent

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.13

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

clase:
44. Servicii de asistenta medicala pentru
oameni.

───────
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(210) M 2023 01933
(151) 02/03/2023
(732) AREUS TECHNOLOGY SRL, B-

DUL CHIȘINĂU, NR. 10, BL. M4,
SC. 2, ET. 8, AP. 87, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 022145, ROMANIA

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

(540)

roadn

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 26.01.01;
26.11.06

(591) Culori revendicate:albastru închis (hex
#002561), bleumarin (hex #39c2d7), gri
(hex #d8e2e7), alb (hex #ffffff)

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

35. Publicitate, facturare medicală, servicii
administrative pentru trimiteri medicale.
42. Servicii de software.
44. Servicii medicale, servicii de analize
medicale.

───────

(210) M 2023 01934
(151) 02/03/2023
(732) ANAMARIA GAVRILA, STR.

MĂRĂȘTI, BL. 1A, SC. B, AP. 17,
JUDEȚ HUNEDOARA, DEVA,
330038, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

POT Partidul Oamenilor Tineri

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.15.25;
26.11.13

(591) Culori revendicate:albastru (hex
#3D2F90), roz (hex #f8cdda)

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

16. Hârtie și carton, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, obiecte de artă și figurine din
hârtie și carton și machete arhitectonice, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.
42. Servicii it, cu excepția instalării, mentenanței
și reparației pentru hardware și calculatoare,
servicii de proiectare, servicii în domeniul științei
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și tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității.
45. Servicii politice și anume: servicii
de reprezentare juridică, cercetării juridice,
organizarea de reuniuni politice cu scop
social, de protecție, de mediere, cluburi
de întalniri, organizarea de cluburi pentru
intâlniri matrimoniale, consultanță în domeniul
relațiilor personale, efectuare de comisioane în
numele terților, furnizare de haine persoanelor
nevoiașe (servicii caritabile), furnizare de servicii
de îngrijire non-medicală la domiciliu pentru
persoane, furnizare de încălțăminte pentru
persoane nevoiașe (servicii caritabile), furnizare
de servicii de suport personal pentru pacienții
care suferă de cancer și pentru familiile acestora,
furnizare de servicii de suport personal pentru
familiile pacienților care suferă de boli care
le pun în pericol viața, furnizare de locuri
de veci sau cavouri, servicii juridice, servicii
de siguranță, salvare, securitate și control,
servicii de lobby, nu în scopuri comerciale,
servicii de lobby politic, servicii de informare
politică, servicii de consiliere în materie de
reglementări, servicii de comunicări politice,
servicii de arbitraj, intermediere și conciliere
privind conflicte, pregătirea regulamentelor,
organizarea reuniunilor politice, mediere,
furnizare de informații cu privire la drepturile
omului, consultanță privind protecția indicațiilor
geografice, consultanță politică, consultanță
pentru campanii politice, consiliere politică,
cercetare și analiză politică.

───────

(210) M 2023 01935
(151) 02/03/2023
(732) CUSTOMISABLE SIMPLICATED

SRL, BULEVARD THEODOR
PALLADY, NR 5, BL X4,SC 4, ET 8,
AP 166, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
032252, ROMANIA

(540)
mysimplicated

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

25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte și
părți ale acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2023 01936
(151) 02/03/2023
(732) DEVEO MEDIA SRL, STR. TRAIAN

9, JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
FRAM

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

29. Produse lactate.
30. Fondante (cofetărie), drajeuri romboidale
(cofetărie), bomboane nemedicinale (cofetărie),
jeleuri de fructe (cofetărie), șerbeturi (produse
de cofetărie), produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie înghețate, produse de
cofetărie nemedicinale, trufe (produse de
cofetărie), zefir (produse de cofetărie), pastila
(produse de cofetărie), chipsuri de cofetărie
pentru copt, biluțe de zahăr pentru cofetărie,
produse de cofetărie cu gheață, produse de
cofetărie cu înghețată, produse de cofetărie dulci
aromate, bezele moi (produse de cofetărie),
glazură pentru produse de cofetărie, batoane de
lemn dulce (cofetărie), gheață pentru produse
de cofetărie, drajeuri (produse de cofetărie
nemedicinale).

───────

(210) M 2023 01937
(151) 02/03/2023
(732) NIVERO CONCEPT SRL, STR.

TARCU 1, 446, JUDEȚ PRAHOVA,
PUCHENII MARI, 107485,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
nivazo

(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.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
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cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2023 01938
(151) 02/03/2023
(732) BELLES MARKS LTD, STR.

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

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

(540)
SUMAN

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi.

───────

(210) M 2023 01939
(151) 02/03/2023
(732) ASOCIAȚIA SOCIETATEA

ROMÂNĂ DE ANESTEZIE ȘI
TERAPIE INTENSIVĂ, STR.
RĂSPÂNTIILOR NR. 20A,
MANSARDĂ, BIROU 2, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SOCIETATEA
ROMÂNĂ ANESTEZIE
TERAPIE INTENSIVĂ
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(531) Clasificare Viena:
19.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12;
02.09.14

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

clase:
9. Software de calculator în legătură cu
domeniul medical, software sub formă
de dispozitiv medical (samd) descărcabil,
software de calculator folosit la sistemele
de asistență pentru luarea de decizii
medicale, software științific, instrumente pentru
înregistrarea activității cardiace (cu scopuri
științifice), dispozitive electrice științifice și de
laborator pentru tratament, aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate
și simulatoare educaționale, softuri educative,
aplicații mobile educative descărcabile, suporturi
media educative descărcabile, aplicații de
calculator educative descărcabile, aplicații
educative pentru tablete descărcabile.
16. Broșuri, broșuri tipărite, broșuri cu informații
farmaceutice, reviste medicale, publicații
educative, cărți educative, materiale educative
tipărite, materiale educative și didactice.
35. Servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme medicale, servicii de
publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale.
41. Organizare de seminarii, organizare
de conferințe, organizare de conferințe
educaționale, organizare de expoziții
educaționale, organizare de seminarii
educative, organizare de seminarii educaționale,
organizare de competiții educative, administrare
(organizare) de competiții, administrare
(organizare) de concursuri, organizarea de
concursuri educative, organizare de seminarii
și congrese, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de seminare de instruire,
organizare de reuniuni și conferințe, organizare
și coordonare de convenții, organizare și
coordonare de prelegeri, organizarea și
conducerea de simpozioane, organizarea și
conducerea de conferințe, organizarea și
conducerea de congrese, organizarea de
conferințe educaționale anuale, organizarea
și conducerea de seminarii, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe în domeniul instruirii, organizare de
conferințe cu scopuri educative, organizare de
conferințe referitoare la instruire, organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizare
de seminarii referitoare la instruire, organizare
de seminarii referitoare la educație, organizare
de expoziții în scopuri educative, organizare și
conducere de conferințe educative, organizare

de convenții cu scopuri educative, organizare
de seminarii în domeniul afacerilor, organizare
de competiții în scopul instruirii, organizare
de seminarii cu scop educativ, organizare de
concursuri în scopuri educative, organizare
de expoziții cu scop instructiv, organizare de
expoziții în scop educativ, realizare, coordonare
și organizare de conferințe, realizare,
coordonare și organizare de congrese, realizare,
coordonare și organizare de seminarii, realizare,
coordonare și organizare de simpozioane,
organizarea de congrese în domeniul educației,
organizarea de conferințe referitoare la educație,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizarea de expoziții cu scopuri
educative, organizarea de convenții în scopuri
educaționale, organizarea de demonstrații în
scopuri educaționale, organizare de conferințe
cu privire la educație, organizare de seminarii
pe teme de educație, organizare de seminarii
în materie de formare, organizare de expoziții
în scop de instruire, organizare de demonstrații
în scop de instruire, organizare de congrese în
scop de instruire, organizare de ceremonii de
decernare de premii, organizare și coordonare
de conferințe și congrese, organizare de
concursuri în materie de educație, organizarea
și conducerea de conferințe și seminarii,
organizarea de concursuri cu întrebări și
răspunsuri, organizarea unei conferințe anuale
referitoare la logistică, organizarea de congrese
în scopuri de afaceri, organizare de conferințe
și simpozioane în domeniul medical, organizare
și coordonare de conferințe, congrese și
simpozioane, organizare de expoziții în scopuri
culturale sau educative, organizare de seminarii
și congrese în domeniul medicinei, organizare de
competiții și ceremonii de decernare de premii,
realizare, coordonare și organizare de ateliere
de lucru (instruire), organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, organizare și coordonare de seminarii
și ateliere de lucru (instruire), publicare de
broșuri, publicare de ziare, periodice, cataloage
și broșuri, publicare de publicații medicale,
publicare de texte medicale, publicare de
lucrări științifice privind tehnologia medicală,
publicare și emitere de documente științifice
în legătură cu tehnologia medicală, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,
predare în domeniul medical, instruire în
domeniul medical, instruire și învățământ
medical, servicii de instruire în domeniul medical,
consiliere în materie de pregătire medicală,
servicii de formare pentru asistente medicale,
servicii de formare profesională în domeniul
medical, furnizare de cursuri de instruire
în domeniul medical, instruire în domeniul



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/03/2023

asistenței medicale și al nutriției, coordonare
de seminarii de instruire pe probleme medicale,
servicii de educație și instruire referitoare
la asistența medicală, furnizare de cursuri
de educație continuă în domeniul asistenței
medicale, servicii de instruire în domeniul
tulburărilor medicale și tratamentelor aferente,
servicii de instruire pentru asistente medicale
care fac vizite la domiciliu, publicare de lucrări
științifice, instruire cu privire la manipularea
instrumentelor și aparatelor științifice de
cercetare în laboratoare, seminarii educative,
realizarea de seminarii, desfășurare de seminarii
de instruire, coordonare de cursuri, seminarii
și ateliere de lucru, organizarea de congrese
pe teme educaționale, organizare de congrese
pe teme educaționale, organizare de cursuri,
coordonare de cursuri, organizarea de cursuri
de formare, coordonare de expoziții cu scop
educativ, realizare de expoziții cu scopuri
educative, orgzanizare de expoziții cu scop
educativ, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educative, realizarea
de teste educative, elaborare de manuale
educative, publicare de materiale educative,
publicare de cărți educative, publicare de texte
educative, elaborare de materiale educative,
închiriere de materiale educative, difuzare de
materiale educative, coordonare de evenimente
educative, organizare de evenimente educative,
servicii educative pentru adulți, furnizare de
demonstrații educative, servicii educative în
domeniul farmaceutic, închiriere de materiale
educative înregistrate, servicii educative privind
tratamentele terapeutice, servicii educative în
domeniul oncologiei, publicare de materiale
educative tipărite, publicare de materiale
didactice educative, servicii educative în
domeniul sănătății, servicii educative în domeniul
nutriției, servicii educative în domeniul dieteticii,
servicii educative în domeniul medicinei,
ateliere organizate în scopuri educative, servicii
educative și de instruire, organizarea de activități
educative destinate studenților, organizare de
prezentări cu scopuri educative, planificare
de conferințe cu scopuri educative, servicii
educative în materie de igienă, organizarea de
cursuri educative destinate studenților, servicii
de prezentare în scopuri educative, organizarea
de cursuri de instruire în tabere educative,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, servicii educative pentru adulți în
domeniul medicinei, servicii de prezentări
audiovizuale cu scopuri educative, servicii
educative pentru adulți în domeniul farmaceutic,
furnizare de servicii educative în domeniul
sănătății, furnizare de servicii educative în

domeniul dietetic, furnizare de cursuri educative
referitoare la dietă, organizare de tururi cu
ghid cu scop educativ, organizare și coordonare
de conferințe cu scop educativ, organizare și
coordonare de demonstrații cu scop educativ,
servicii educative sub formă de cursuri la
nivel academic, servicii educative în materie
de acordare a primului ajutor, organizare și
coordonare de grupuri de discuții educative, nu
online, organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, furnizare de
informații cu caracter educativ în domeniul
sănătății și condiției fizice.
42. Cercetare medicală, elaborare de programe
pentru calculator în domeniul medical, scriere
de programe de calculator pentru aplicații
medicale, proiectare și dezvoltare de software
de calculator destinat utilizării cu tehnologia
medicală, stocare electronică de dosare
medicale, cercetare științifică în scop medical,
servicii de cercetare medicală și farmaceutică,
proiectare și dezvoltare de tehnologie medicală,
investigații științifice în scopuri medicale,
cercetare medicală în domeniul oncologiei,
cercetare medicală în domeniul epidemiologiei,
servicii de cercetare în domeniul medical,
servicii de calibrare privind aparatura medicală,
analiza țesuturilor umane pentru cercetări
medicale, analiza serului uman pentru cercetări
medicale, cercetare biologică, cercetare clinică
și cercetare medicală, cercetare științifică cu
scopuri medicale în domeniul bolilor canceroase,
furnizare de informații științifice în domeniul
tulburărilor medicale și tratamentelor aferente,
furnizarea de informații despre cercetarea
științifică și medicală în domeniul farmaceutic și
al studiilor clinice, proiectare și dezvoltare de
aparate pentru diagnostice medicale, cercetare
științifică, servicii științifice, servicii tehnologice
științifice, consultanță științifică, închirieri de
echipament științific, furnizare de studii științifice,
cercetare științifică privind genetica, servicii de
testare științifică, servicii de consiliere științifică,
servicii de laboratoare științifice, compilare
de informații științifice, servicii de cercetare
științifică, întocmire de rapoarte științifice,
furnizare de informații științifice, servicii de
informații științifice, cercetare și dezvoltare
științifică, realizare de analize științifice, realizare
de studii științifice, cercetare și analiză științifică,
închirieri de instrumente științifice, proiectare
științifică și tehnologică, servicii de proiectare
științifică, cercetare științifică referitoare la
bacteriologie, cercetare științifică în domeniul
farmaceuticii, cercetare științifică referitoare
la biologie, cercetare științifică referitoare la
chimie, testare științifică asistată de calculator,
consultanță în domeniul cercetării științifice,
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cartografiere genetică în scopuri științifice,
cercetare științifică în domeniul medicinii
sociale, servicii științifice de programare de
calculatoare, realizarea de rapoarte privind
cercetarea științifică, furnizare de informații
privind cercetarea științifică, cultivarea de
celule pentru cercetare științifică, închiriere de
echipamente științifice și tehnologice, servicii
științifice și cercetare în acest domeniu,
servicii de cercetare științifică asistată de
calculator, servicii de analize științifice asistate
de calculator, cercetare științifică în domeniul
geneticii și ingineriei genetice, efectuarea de
teste de screening de adn pentru scopuri
științifice, servicii de consultanță în materie de
instrumente științifice, servicii de consultanță
în materie de cercetare științifică, servicii de
analize de sânge pentru cercetare științifică,
cercetare științifică realizată cu ajutorul bazelor
de date, furnizarea de informații privind
cercetarea științifică în domeniul biochimiei și
biotehnologiei, servicii științifice privind izolarea
și cultivarea țesuturilor și celulelor umane,
servicii de culturi de celule pentru scopuri
științifice și de cercetare, pentru alte persoane,
furnizare de informații și rezultate privind
cercetarea științifică dintr-o bază de date online
cu funcție de căutare, programare de software
educative.
44. Furnizarea de informații medicale, consiliere
medicală.

───────

(210) M 2023 01940
(151) 02/03/2023
(732) SC DAVER AMBIENT SRL, GRAL

DRAGALINA NR. 13, JUDEȚ
BRAȘOV, SACELE, 505600,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Gruner Arthur DEUTSCH
QUALITAT seit 1920

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
26.11.06; 26.11.13

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru,
alb

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

11. Instalații sanitare, instalații de încălzire,
instalații de iluminat, instalații pentru gestionarea
aerului, instalații de încălzire industriale, instalații
de ventilare industriale, instalații de apă calda.

───────

(210) M 2023 01941
(151) 02/03/2023
(732) ANDCRIS DENTAL CLINIC SRL,

STR. TUDOR VLADIMIRESCU
BL. 1A, AP. 6, JUD. BACĂU,
MUNICIPIUL MOINESTI, 605400,
BACĂU, ROMANIA

(540)

NOAH DENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 15.07.04;
29.01.13; 14.03.20

(591) Culori revendicate:alb (HEX #ffffff), mov
(HEX #c12bbb, HEX #f452d1), negru
(HEX #333333)

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

44. Stomatologie, stomatologie estetică,
consultații stomatologice, asistență
stomatologică, servicii stomatologice, servicii
stomatologice mobile, consiliere în domeniul
stomatologiei, închiriere de instrumente
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stomatologice, furnizare de informații despre
stomatologie, servicii de consiliere în materie de
instrumente stomatologice, chirurgie, anestezie
dentară, montare de pietre prețioase în proteze
dentare, servicii de ajustare a protezelor dentare,
servicii de albire a dinților, servicii de chirurgie de
implanturi dentare, servicii de curățare a dinților,
servicii de igienă dentară, servicii de ortodonție,
servicii de tratament de canale radiculare
dentare, servicii de tratamente dentare cu fluor,
servicii medicale de igienă orală, servicii oferite
de clinici dentare.

───────

(210) M 2023 01942
(151) 02/03/2023
(732) IMOFINDER SRL, STR. AVIATOR

BĂDESCU NR. 41, JUD. CLUJ ,
CLUJ-NAPOCA, 400196, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

IMOFINDER

(531) Clasificare Viena:
16.03.17; 07.01.09; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (HEX #7f1539),
Portocaliu (HEX #ee511f, HEX
#ef5421), alb (HEX #ffffff), negru (HEX
#252525)

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

36. Servicii imobiliare, tranzacții imobiliare,
intermedieri imobiliare.

───────

(210) M 2023 01943
(151) 02/03/2023
(732) KEIA FARMING SRL, STR. SF.

ANTON CEL MARE NR. 8, JUD.
ILFOV, PANTELIMON, 077145,
ILFOV, ROMANIA

(540)
KEIA FARMING

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

1. Acoperiri impermeabile (chimice, altele decât
vopselele), acoperiri pentru impermeabilizare
(produse chimice).
7. Echipamente pentru agricultură, terasament,
construcții (mașini).
35. Servicii de agenții de import cu
geomembrane pentru impermeabilizarea
bazinelor de apă, bazine de dejectii, sisteme
de golire, umplere si drenaj, geotextil pentru
protectia geomembranei, pompe de apa și de
dejecții, tamburi de irigat, sisteme pentru pivoti
de irigat, țeava de apă, ventilatoare.
44. Servicii de crestere animalelor pentru lapte,
servicii de ferme animale, servicii de ferme
agricole.

───────

(210) M 2023 01944
(151) 02/03/2023
(732) LIGHTHOUSE INTERNATIONAL

INC., 255 KEELE ST., TORONTO
M6P-2K1, ONTARIO, CANADA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CĂLINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
PROSTAPROTECT

(300)
Prioritate invocată:
O-583577/24-01-2023/SI

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

3. Produse cosmetice, parfumerie (produse),
uleiuri esențiale, preparate pentru parfumerie
și parfumuri, preparate cosmetice, preparate
pentru igiena personală, produse cosmetice
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pentru îngrijirea părului, paste de dinți,
creme dermatologice (altele decât cele
medicamentoase), produse cosmetice din plante
(emulsii, creme, lapte, ape de toaletă și micelare,
geluri, seruri, unguente, balsamuri, șampoane).
5. Preparate și substanțe farmaceutice,
preparate farmaceutice de uz uman,
medicamente naturiste, produse chimice de
uz farmaceutic, produse farmaceutice de uz
veterinar, preparate chimice de uz farmaceutic,
extracte de plante de uz farmaceutic, preparate
farmaceutice pentru ajustarea imunității,
medicamente de uz veterinar, produse de uz
veterinar, suplimente alimentare de uz veterinar,
preparate igienice de uz veterinar, preparate
cu oligoelemente de uz uman și veterinar,
vitamine și preparate cu vitamine, băuturi
vitaminice, tablete cu vitamine, suplimente cu
vitamine, vitamine pentru animale, suplimente
cu vitamine pentru animale, preparate cu
vitamine ca suplimente alimentare, suplimente
alimentare minerale pentru animale, suplimente
alimentare minerale pentru oameni, preparate
alimentare minerale de uz medical, preparate și
substanțe minerale de uz medical, suplimente
de vitamine și minerale, suplimente alimentare
care conțin oligoelemente, preparate dietetice și
nutritive, plante și ierburi pentru uz medicinal,
extracte de plante medicinale, siropuri de
uz farmaceutic, picături de vitamine, ceaiuri
din plante (băuturi medicinale, amestecuri
de plante pentru uz medicinal, extracte din
plante medicinale, ceaiuri din plante medicinale,
alimente dietetice de uz medicinal, suplimente
nutritive si preparate dietetice, suplimente
alimentare proteice, alimente proteice de uz
medical, balsamuri de uz medical, balsamuri
de uz farmaceutic, balsamuri medicinale, creme
farmaceutice, creme medicinale, creme din
plante de uz medical.

───────

(210) M 2023 01945
(151) 02/03/2023
(732) SOCIETATEA 2 PUI AVITERRA

SRL, STR. VICINA NR. 4, BL. 29A,
SC. 1, ET. 2, AP. 15, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DOI PUI ÎMPREUNĂ

MAI FERICIȚI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2023 01946
(151) 02/03/2023
(732) SOCIETATEA 2 PUI AVITERRA

SRL, STR. VICINA NR. 4, BL. 29A,
SC. 1, ET. 2, AP. 15, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Doi Pui împreună mai
fericiți Hrănit cu porumb

(531) Clasificare Viena:
03.07.03; 26.02.01; 25.01.06; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
640C), roșu (Pantone 485C)

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/03/2023

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2023 01947
(151) 02/03/2023
(732) SOCIETATEA 2 PUI AVITERRA

SRL, STR. VICINA NR. 4, BL. 29A,
SC. 1, ET. 2, AP. 15, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Doi Pui împreună mai
fericiți Hrănit cu porumb

(531) Clasificare Viena:
03.07.03; 26.02.01; 25.01.06; 27.05.01

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,

congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2023 01948
(151) 02/03/2023
(732) LIGHTHOUSE INTERNATIONAL

INC., 255 KEELE ST., TORONTO
M6P-2K1, ONTARIO, CANADA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CĂLINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
InflaMax

(300)
Prioritate invocată:
0-583742/01-02-2023/SI

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

3. Produse cosmetice, parfumerie (produse),
uleiuri esențiale, preparate pentru parfumerie
și parfumuri, preparate cosmetice, preparate
pentru igiena personală, produse cosmetice
pentru îngrijirea părului, paste de dinți,
creme dermatologice (altele decât cele
medicamentoase), produse cosmetice din plante
(emulsii, creme, lapte, ape de toaletă și micelare,
geluri, seruri, unguente, balsamuri, șampoane).
5. Preparate și substanțe farmaceutice,
preparate farmaceutice de uz uman,
medicamente naturiste, produse chimice de
uz farmaceutic, produse farmaceutice de uz
veterinar, preparate chimice de uz farmaceutic,
extracte de plante de uz farmaceutic, preparate
farmaceutice pentru ajustarea imunității,
medicamente de uz veterinar, produse de uz
veterinar, suplimente alimentare de uz veterinar,
preparate igienice de uz veterinar, preparate
cu oligoelemente de uz uman și veterinar,
vitamine și preparate cu vitamine, băuturi
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vitaminice, tablete cu vitamine, suplimente cu
vitamine, vitamine pentru animale, suplimente
cu vitamine pentru animale, preparate cu
vitamine ca suplimente alimentare, suplimente
alimentare minerale pentru animale, suplimente
alimentare minerale pentru oameni, preparate
alimentare minerale de uz medical, preparate și
substanțe minerale de uz medical, suplimente
de vitamine și minerale, suplimente alimentare
care conțin oligoelemente, preparate dietetice și
nutritive, plante și ierburi pentru uz medicinal,
extracte de plante medicinale, siropuri de
uz farmaceutic, picături de vitamine, ceaiuri
din plante (băuturi medicinale, amestecuri
de plante pentru uz medicinal, extracte din
plante medicinale, ceaiuri din plante medicinale,
alimente dietetice de uz medicinal, suplimente
nutritive si preparate dietetice, suplimente
alimentare proteice, alimente proteice de uz
medical, balsamuri de uz medical, balsamuri
de uz farmaceutic, balsamuri medicinale, creme
farmaceutice, creme medicinale, creme din
plante de uz medical.

───────

(210) M 2023 01949
(151) 02/03/2023
(732) SC TOTAL GAMA PROD SRL,

STR. VATRA LUMINOASĂ NR.
1-27, BL D7, SC A, ET. 5, AP.
25, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PUNGESCU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.01; 26.01.03;
26.11.01; 26.11.06

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2023 01950
(151) 02/03/2023
(732) SC PSG SQUAD SRL, STR.

PĂRINTELE STĂNILOAE NR.
6, ET. 1, AP. 7, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PSG SQUAD

(531) Clasificare Viena:
03.07.01; 24.01.05; 24.01.09; 24.01.15;
27.05.01; 29.01.15

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

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

45. Servicii de pază și protecție servicii de
pază, servicii de pază antiefracție, servicii de
pază contractuale, servicii de pază pentru
infrastructuri, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii oferite de către agenții de
pază pentru magazine, servicii de pază pentru
infrastructuri prin sisteme de monitorizare la
distanță, servicii de monitorizare electronică în
scopuri de securitate, servicii de monitorizarea
sistemelor de securitate, servicii de monitorizare
a alarmelor, servicii de gardă de corp personală
(escortă), servicii de escortă personală (gardă
de corp), servicii de escortă (gardă de corp
personală), servicii prestate de gardă de
securitate, consultanță în materie de securitate.

───────

(210) M 2023 01951
(151) 02/03/2023
(732) ALEXANDRA SABINA IVAN,

STR. PAJISTEI NR. 30, BL. T1,
ET. 12, AP. 117, INTERFON
1117, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KIDDOS TIMELESS
CLOTHING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

25. Rochii pentru sugari și copii mici, haine
pentru copii, haine de stradă pentru copii,
pantaloni salopetă, pentru sugari și copii
mici, pantaloni pentru copii (îmbrăcăminte),
pantaloni pentru copii, îmbrăcăminte pentru nou
născuți, pantofi pentru bebeluși, încălțăminte
pentru bebeluși, sandale pentru bebeluși, ghete
pentru bebeluși, pantalonași pentru bebeluși,
bluzițe pentru bebeluși, ghetuțe pentru bebeluși,
costume de bebeluși, lenjerie de corp pentru
bebeluși, combinezoane pentru bebeluși, chiloței
pentru bebeluși, articole de îmbrăcăminte de
exterior pentru bebeluși, bentițe pentru cap,
încălțăminte pentru copii, îmbrăcăminte pentru
copii, salopetă de copii, articole de îmbrăcăminte
pentru copii, costume de baie pentru copii,
articole de îmbrăcăminte pentru copii mici,
cizme de ploaie pentru copii, șosete pentru
sugari și copii mici, bavete pentru copii (nu din
hârtie), articole de purtat pe cap pentru copii,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte dintr-o singură piesă pentru sugari
și copii mici, costume pentru copii folosite în
cadrul jocurilor de-a deghizatul, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, fuste, cămăși,
cămăși cu mânecă scurtă, camasi cu maneca
lunga, cămăși cu nasturi, cămăși pentru gravide,
topuri (cămăși fără mâneci), cămăși din catifea
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reiată, sarafane (rochii), rochii și cămăși de
damă pentru plajă, rochii drepte, rochii pentru
gravide, rochii pentru femei, rochii de plajă,
balerini (încălțăminte), balerini (încălțăminte de
damă), încălțăminte pentru femei, încălțăminte
de plajă, saboți (încălțăminte).
35. Servicii de comerț online, offline si cu
ridicata.

───────

(210) M 2023 01952
(151) 02/03/2023
(732) VALENTIN ALBESTEANU, ȘOS.

OLTENIȚEI NR. 30, BL. 5A, SC. 1,
AP. 38, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA
IONESCU MIRUNA, SPL. UNIRII
NR. 9, BL. 8, SC. A, ET. 2, AP. 17,
JUD. ILFOV, POPESTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
BIBLIOTECA DIGITALA A

MUZICII USOARE ROMANESTI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii oferite de o platformă online,culturală
de informare și educare.

───────

(210) M 2023 01954
(151) 02/03/2023
(732) EVEDERM ESTETIC S.R.L., STR.

DRAGOSLAVELE NR. 22, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
900539, CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

EVEDERM LOVE THE SKIN
YOU LIVE IN DERMATOLOGIE

ESTETICĂ ED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.01.18

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

44. Servicii medicale, servicii de înfrumusețare
pentru oameni.

───────
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(210) M 2023 01955
(151) 02/03/2023
(732) ASOCIATIA ARADUL SOCIAL,

STR. STEFAN AUGUSTIN DOINAS
NR. 25, JUDETUL ARAD, ARAD,
310013, ARAD, ROMANIA

(540)

UTA ARAD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 16.01.01

(591) Culori revendicate:rosu (HEX #ff0000),
negru (hex #030000)

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

9. Conținut înregistrat și descărcabil, dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și control,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare.
16. Hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, achiziții de produse în numele
societăților terțe, administrarea vânzărilor,
servicii de agenții de import-export, analiză
de preț, administrarea comercială a licențelor
produselor și a serviciilor pentru terți,
achiziționare de produse și servicii pentru alte
firme.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
colectarea de fonduri și sponsorizare, servicii de
evaluare.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât textele cu
scop publicitar, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport.

42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
servicii it, cu excepția instalării , mentenanța
și reparațiilor pentru calculatoare și hardware
de calculator, servicii de proiectare, testare,
autentificare și controlul calității.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii de cazare
temporară, furnizare de cazare temporară.

───────

(210) M 2023 01957
(151) 02/03/2023
(732) STEFAN-VALENTIN MANDACHI,

STRADA MORII, NR. 240B,
JUDETUL SUCEAVA, SFANTU
ILIE, 727528, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

CAIET DE STRATEGIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 21.01.13

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

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2023 01958
(151) 02/03/2023
(732) ALIN BÎLDEA, STR. OCTAV

BĂNCILĂ NR. 82, JUDETUL
BOOSANI, FLĂMÂNZI, BOTOȘANI,
ROMANIA
EMIL BÎLDEA, STR. GENERAL
MIHAI CUCU NR. 36, JUDETUL
BOTOSANI, FLĂMÂNZI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(740) S.C. CONSTANTIN GHIȚĂ OFFICE
S.R.L., B-DUL TAKE IONESCU
NR. 24 - 28, SC. B, AP. 2, JUDEŢ
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300042, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Scandinavia Elevator Group

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

clase:
7. Lifturi, lifturi platformă, motoare de lifturi,
lifturi pentru persoane, cabluri cu lifturi, lifturi de
șantier, angrenaje pentru lifturi, lifturi mecanice și
hidraulice, lifturi pentru manevrarea materialelor,
lifturi pentru casa scării, lifturi, altele decât
teleschiurile, mecanisme de acționare pentru
lifturi, dispozitive de acționare pentru lifturi,
lifturi pentru marfă sau materiale, dispozitive de
acționare a lifturilor, mecanisme de acționare
electrice pentru lifturi, lifturi pentru persoane
cu mobilitate redusă, lifturi electrice pentru
deplasarea, parcarea și depozitarea vehiculelor
terestre, lifturi de urcare și coborâre scări
pentru scaune cu rotile, mașini, mașini-unelte,
unelte acționate electric, motoare, cu excepția
celor pentru vehiculele terestre, cuplaje și
componente de transmisie, cu excepția celor
pentru vehiculele terestre, unelte agricole, altele
decât uneltele acționate manual, incubatoare
pentru ouă, distribuitoare automate.
37. Întreținere de lifturi, reparații de lifturi,
instalare de lifturi, întreținere și reparații de lifturi,
servicii de curățenie pentru lifturi, reparații sau
întreținere de ascensoare, servicii de instalare
de elevatoare și lifturi, instalare, întreținere și
reparații pentru ascensoare și lifturi, întreținere
de lifturi prin sisteme de monitorizare la distanță,
servicii consultative privind instalarea de lifturi
pentru persoane, întreținere de lifturi prin sisteme
de monitorizare la distanță, servicii de construcții,
servicii de instalații și reparații, extracții miniere,
forare pentru petrol și gaze.

───────
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(210) M 2023 01959
(151) 02/03/2023
(732) CRISTINA VIDRASCU-STURZA,

STR. EROU IANCU NICOLAE,
NR. 87B, VILA 1, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Dream Books

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.07.24

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale de desen și materiale pentru
artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2023 01960
(151) 02/03/2023
(732) ALIN BÎLDEA, STR. OCTAV

BĂNCILĂ NR. 82, JUDETUL
BOOSANI, FLĂMÂNZI, BOTOȘANI,
ROMANIA
EMIL BÎLDEA, STR. GENERAL
MIHAI CUCU NR. 36, JUDETUL
BOTOSANI, FLĂMÂNZI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(740) S.C. CONSTANTIN GHIȚĂ OFFICE
S.R.L., B-DUL TAKE IONESCU
NR. 24-28, SC. B, AP. 2, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

SMART ELEVATORS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

7. Lifturi, lifturi platformă, motoare de lifturi,
lifturi pentru persoane, cabluri cu lifturi, lifturi de
șantier, angrenaje pentru lifturi, lifturi mecanice și
hidraulice, lifturi pentru manevrarea materialelor,
lifturi pentru casa scării, lifturi, altele decât
teleschiurile, mecanisme de acționare pentru
lifturi, dispozitive de acționare pentru lifturi,
lifturi pentru marfă sau materiale, dispozitive de
acționare a lifturilor, mecanisme de acționare
electrice pentru lifturi, lifturi pentru persoane
cu mobilitate redusă, lifturi electrice pentru
deplasarea, parcarea și depozitarea vehiculelor
terestre, lifturi de urcare și coborâre scări
pentru scaune cu rotile, mașini, mașini-unelte,
unelte acționate electric, motoare, cu excepția
celor pentru vehiculele terestre, cuplaje și
componente de transmisie, cu excepția celor
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pentru vehiculele terestre, unelte agricole, altele
decât uneltele acționate manual, incubatoare
pentru ouă, distribuitoare automate.
37. Întreținere de lifturi, reparații de lifturi,
instalare de lifturi, întreținere și reparații de lifturi,
servicii de curățenie pentru lifturi, reparații sau
întreținere de ascensoare, servicii de instalare
de elevatoare și lifturi, instalare, întreținere și
reparații pentru ascensoare și lifturi, întreținere
de lifturi prin sisteme de monitorizare la distanță,
servicii consultative privind instalarea de lifturi
pentru persoane, întreținere de lifturi prin sisteme
de monitorizare la distanță, servicii de construcții,
servicii de instalații și reparații, extracții miniere,
forare pentru petrol și gaze.

───────

(210) M 2023 01961
(151) 02/03/2023
(732) AMCORP INTEGRATED

SERVICES SRL, BDUL PIPERA,
NR. 1/VI A - HYPERION TOWER,
ETAJ 6, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077191, ILFOV,
ROMANIA

(540)

EVERREADY RENEWABLE
- ESG - SUSTAINABILITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.01; 01.15.03

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

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare, servicii
imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
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.

───────

(210) M 2023 01963
(151) 02/03/2023
(732) SALVAMED GLOBAL

TECHNOLOGIES SRL, STR. DR.
IACOB FELIC, NR. 21, CAM. 4,
ETAJ 2, CAM. 4, ETAJ 2, SECTOR
1, BUCURESTI, 011037, ROMANIA

(540)

SalvaMed

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 24.13.25
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(591) Culori revendicate:galben (Pantone
109), rosu (Pantone 186), negru (HEX
#000000), alb (HEX #FFFFFF)

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

10. Mobilier medical și paturi, echipament pentru
deplasarea pacienților, aparate și instrumente
medicale și veterinare, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, aparate ortopedice,
articole de îmbrăcăminte de compresie, articole
de îmbrăcăminte gonflabile, de uz medical,
articole ortopedice, articole vestimentare
de contenție pentru uz medical, articole
vestimentare de compresie postoperatorii, atele
de uz medical, atele de uz ortopedic, atele
ortopedice, atele pentru degete, bandaje cu
atele pentru aplicarea ghipsului, bandaje
de formă triunghiulară (pentru susținere),
bandaje de susținere, bandaje de susținere
pentru articulații, bandaje elastice, bandaje
elastice ajustabile, bandaje ortopedice, bandaje
ortopedice de susținere, bandaje ortopedice
pentru articulații, bandaje ortopedice pentru
genunchi, bandaje pentru articulații, bandaje
tubulare (de susținere), centuri pentru uz
ortopedic, centuri medicale, eșarfe (bandaje
de susținere), dispozitive ortopedice de fixare,
dispozitive ortopedice, măşti de protecţie pentru
uz medical, măști chirurgicale pentru protecție
împotriva substanțelor toxice, măști de protecție
respiratorie confecționate din materiale nețesute
de uz medical, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, materiale de contenție
de uz medical, măști medicale, măști medicale
pentru protecție antibacteriană, măști medicale
pentru protecție împotriva substanțelor toxice,
măști sanitare de unică folosință pentru protecție
împotriva infecțiilor virale, măşti sanitare, măști
sanitare reutilizabile pentru protecție contra
infecției virale, orteze, orteze de cot de uz
medical, orteze de genunchi de uz medical,
orteze de gleznă de uz medical, orteze
medicale, orteze pentru corectarea degetelor de
la picioare, orteze pentru picior, orteze suport
pentru degetele de la picioare.

───────

(210) M 2023 01964
(151) 02/03/2023
(732) AMCORP INTEGRATED

SERVICES SRL, BDUL PIPERA,
NR. VI/A - HYPERION TOWER,
ETAJ 6, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077191, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SOL RESIDENCES CASA CU
PERFORMANTA ENERGETICA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.03.02

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

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare, servicii
imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/03/2023

dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2023 01965
(151) 02/03/2023
(732) SC PDD DIVERS&HOMECARE

SRL, STR. FĂGĂRAȘ NR. 114,
SAT ȘTEFĂNEȘTII DE JOS,
JUDETUL ILFOV, ȘTEFĂNEȘTII
DE JOS, ILFOV, ROMANIA

(540)

XPD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
9. Laptopuri, suporturi de răcire pentru laptopuri,
suporturi adaptate pentru laptopuri, camere
video de supraveghere, camere de monitorizare
în rețea pentru supraveghere, camere video
adaptate în scop de supraveghere, aparate
de măsură, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, magneti,
materiale înregistrate, conținut înregistrat și
descărcabil.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru curățare și odorizante,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu produse pentru toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uleiuri esențiale
și extracte aromatice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu combustibili și
materiale pentru iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu compoziții pentru
controlul prafului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lubrifianți și unsori
industriale, ceară și lichide, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate și articole sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse și articole pentru distrugerea
dăunătorilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate și articole dentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse și articole pentru igienă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu containere,
articole de transport și ambalare din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de construcții și elemente din
metal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale neprocesate sau semi-
procesate din metal, cu utilizare nespecificată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu statui și obiecte de artă din metale comune,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu structuri și construcții metalice transportabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu uși, porți, ferestre și jaluzele pentru ferestre
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipament pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipament pentru
mișcare și manevrare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipament pentru
măturare, curățare și spălare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu generatoare de
electricitate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mașini de distribuire, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mașini și
mașini-unelte de urgență și salvare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mașini
și mașini-unelte pentru tratarea materialelor
și pentru fabricare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pompe, compresoare
și suflante, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu roboți industriali, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu foarfecă
de descarcerare (foarfece de salvare electrice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu roți și șenile pentru mașini, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
manuale de urgență și salvare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni și
animale, acționate manual, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tacâmuri, cuțite
de bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu unelte pentru ridicat (cricuri),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi de răcire pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi adaptate pentru laptopuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu camere video de supraveghere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu camere
de monitorizare în rețea pentru supraveghere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
camere video adaptate în scop de supraveghere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate de măsură, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate și
simulatoare educaționale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive electrice științifice și de laborator
pentru tratament, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu magneti,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale înregistrate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conținut înregistrat și
descărcabil, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate și instrumente medicale
și veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive pentru mobilitate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive pentru protecția auzului, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipament pentru exerciții fizice, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu protetică și implanturi artificiale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii de reglare și
siguranță pentru instalații de apă și gaz, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de iluminat și reflectoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate pentru bronzat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate pentru încălzire și uscare personală,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aprinzătoare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu arzătoare, boilere și încălzitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
conducte și instalații pentru transportul gazelor
de eșapament, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipament pentru răcire și
înghețare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu filtre pentru uz
industrial și casnic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații de uscare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instalații industriale de tratare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vehicule și mijloace de transport,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu inele și lanțuri de chei și brelocuri
pentru acestea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente pentru măsurarea
timpului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente muzicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie și
carton, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale pentru filtrare din hârtie,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de artă și figurine din hârtie și
carton și machete arhitectonice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
conducte, tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile
lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru conducte
rigide, toate nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu garnituri de etanșare,
materiale de etanșare și filtre, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale și articole
izolante și opritoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu țevi, tuburi și furtunuri
flexibile și garnituri pentru acestea, inclusiv
supape, nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de șelărie, bice
și articole vestimentare pentru animale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
pungi, portofele și alte accesorii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bastoane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
umbrele și parasolare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale și elemente
de construcție și edificare, nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu structuri și
construcții nemetalice transportabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uși, porți,
ferestre și cadre nemetalice pentru ferestre,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
adăposturi și paturi pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă și
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu recipiente și dispozitive de închidere
și suporturi pentru acestea, nemetalice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu scări
și trepte mobile, nu din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamante și decorațiuni
din materiale ca lemn, ceară, ghips sau
plastic, incluse în această clasă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu material
pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte și
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu statui, figurine, plăci și obiecte de
artă din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
incluse în această clasă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru

îngrijirea frumuseții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, articole de bucătărie și recipiente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fibre textile brute și înlocuitori, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu frânghii,
șnururi, curele și benzi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu marchize, prelate,
corturi și acoperitoare și protecții neadaptate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale pentru umplere și capitonare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu plase, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu sacoșe și saci pentru împachetare,
depozitare și transport, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ațe și fire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse textile și
înlocuitori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de filtrare din material
textil, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ace și
ace cu gămălie pentru entomologie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de păr (decorativ, fixare și protetice), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu brelocuri (nu ca
bijuterii sau pentru chei, inele sau lanțuri),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni de perete și tavan, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente pentru sport și exerciții
fizice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jucării, jocuri și articole de joacă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu carne și produse din carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
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insecte și larve preparate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ouă și produse
din ouă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pește, fructe de mare și moluște,
nu vii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse lactate și înlocuitori, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu supe
și baze de supă, extracte din carne, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri
și grăsimi comestibile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu gheață, înghețată,
iaurt înghețat și șerbeturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sare, mirodenii, arome
și condimente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cereale procesate, amidon și produse obținute
din acestea, preparate de coacere și drojdie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
înghețate, iaurturi înghețate și sorbeturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu animale
vii, organisme pentru reproducere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu culturi
agricole și de acvacultură, produse horticole și
forestiere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu momeală, nu artificială, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare și hrană pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu litiere
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere și bere fără alcool, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
(preparate pentru fabricarea -lor), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu esențe si extracte alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cidru,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole pentru uz cu tutun, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu chibrituri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome și soluții pentru acestea, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățare și odorizante, servicii de vânzare

cu ridicata în legătură cu produse pentru toaletă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
uleiuri esențiale și extracte aromatice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibili
și materiale pentru iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu compoziții pentru
controlul prafului, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu energie electrică, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lubrifianți și
unsori industriale, ceară și lichide, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate și
articole dentare și produse medicinale pentru
îngrijirea dinților, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate și articole sanitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse și articole pentru distrugerea
dăunătorilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate și articole dentare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
și articole pentru igienă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu containere, articole
de transport și ambalare din metal, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
de construcții și elemente din metal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal, cu
utilizare nespecificată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu statui și obiecte de artă din
metale comune, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu structuri și construcții metalice
transportabile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu uși, porți, ferestre și jaluzele
pentru ferestre din metal, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipament pentru
agricultură, terasament, construcții, extracția
petrolului și gazului și pentru minerit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipament
pentru mișcare și manevrare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipament pentru
măturare, curățare și spălare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu generatoare de
electricitate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mașini de distribuire, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mașini și
mașini-unelte de urgență și salvare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mașini
și mașini-unelte pentru tratarea materialelor și
pentru fabricare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pompe, compresoare și suflante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
roboți industriali, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu foarfecă de descarcerare (foarfece
de salvare electrice), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu roți și șenile pentru mașini,
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente manuale de urgență și salvare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu unelte manuale și instrumente
pentru tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu unelte pentru ridicat
(cricuri), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu laptopuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suporturi de răcire pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suporturi adaptate pentru laptopuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
camere video de supraveghere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu camere
de monitorizare în rețea pentru supraveghere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
camere video adaptate în scop de supraveghere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate de măsură, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate pentru cercetare
științifică și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu magneti, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale înregistrate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
conținut înregistrat și descărcabil, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate și
instrumente medicale și veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
pentru mobilitate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive pentru protecția
auzului, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipament pentru exerciții fizice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, servicii de

vânzare cu ridicata în legătură cu mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu protetică și implanturi artificiale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu accesorii de reglare și
siguranță pentru instalații de apă și gaz, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
de iluminat și reflectoare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate pentru bronzat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate pentru încălzire și uscare personală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aprinzătoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu arzătoare, boilere și încălzitoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu conducte și instalații pentru transportul
gazelor de eșapament, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipament pentru răcire
și înghețare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu filtre pentru uz industrial și
casnic, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instalații de uscare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instalații industriale
de tratare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instalații sanitare, alimentare cu
apă și echipamente de salubritate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule
și mijloace de transport, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu casete pentru
bijuterii și cutii pentru ceasuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu inele și lanțuri de
chei și brelocuri pentru acestea, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
pentru măsurarea timpului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pietre prețioase, perle și
metale prețioase și imitații ale acestora, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu accesorii
muzicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente muzicale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu hârtie și carton,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale pentru filtrare din hârtie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
și mijloace pentru decorare și artă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte de
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artă și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu conducte, tuburi, furtunuri flexibile
și accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri
pentru conducte rigide, toate nemetalice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu garnituri
de etanșare, materiale de etanșare și filtre,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu țevi, tuburi
și furtunuri flexibile și garnituri pentru acestea,
inclusiv supape, nemetalice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de șelărie,
bice și articole vestimentare pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bastoane,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
umbrele și parasolare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale și elemente
de construcție și edificare, nemetalice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu statui și
obiecte de artă din piatră, beton și marmură,
incluse în această clasă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu structuri și construcții
nemetalice transportabile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu uși, porți, ferestre
și cadre nemetalice pentru ferestre, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu adăposturi
și paturi pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu afișaje, standuri și
indicatoare, nu din metal, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mobilă și mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
recipiente și dispozitive de închidere și suporturi
pentru acestea, nemetalice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu scări și trepte mobile,
nu din metal, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu statuete, figurine, lucrări de
artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în
această clasă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă, incluse în această clasă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu
utilizare nespecificată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu

ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu veselă, articole de
bucătărie și recipiente, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fibre textile brute și
înlocuitori, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu frânghii, șnururi, curele și benzi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
marchize, prelate, corturi și acoperitoare și
protecții neadaptate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale pentru umplere
și capitonare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu plase, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu sacoșe și saci pentru
împachetare, depozitare și transport, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vele, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ațe și fire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale textile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse textile și înlocuitori, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
filtrare din material textil, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de încălțăminte, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole pentru acoperirea
capului, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu părți de îmbrăcăminte, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu accesorii
pentru îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ace și ace
cu gămălie pentru entomologie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
păr (decorativ, fixare și protetice), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu fructe, flori
și legume artificiale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu brelocuri (nu ca bijuterii
sau pentru chei, inele sau lanțuri), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
de perete și tavan, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
pentru sport și exerciții fizice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu jucării, jocuri și articole
de joacă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu carne și produse din carne, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
insecte și larve preparate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu intestine pentru cârnați
și imitații ale acestora, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ouă și produse din ouă,
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
lactate și înlocuitori, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu supe și baze de supă,
extracte din carne, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu uleiuri și grăsimi comestibile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cereale procesate, amidon și
produse obținute din acestea, preparate de
coacere și drojdie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu înghețate, iaurturi înghețate
și sorbeturi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu animale vii, organisme pentru
reproducere, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu culturi agricole și de acvacultură,
produse horticole și forestiere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu momeală,
nu artificială, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare și hrană
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu litiere pentru animale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bere și bere
fără alcool, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi (preparate pentru fabricarea
-lor), servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu esențe si extracte alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cidru,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole pentru uz cu tutun, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu chibrituri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome și soluții pentru acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate pentru curățare și odorizante, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse pentru toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu uleiuri esențiale
și extracte aromatice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu combustibili și

materiale pentru iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu compoziții
pentru controlul prafului, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu energie
electrică, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lubrifianți și unsori industriale,
ceară și lichide, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu preparate și articole sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse pentru dezodorizarea și
purificarea aerului, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu suplimente alimentare si preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu preparate și articole dentare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse și articole pentru igienă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu containere, articole de transport și ambalare
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu materiale de construcții
și elemente din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal, cu
utilizare nespecificată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu statui și obiecte
de artă din metale comune, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu structuri și
construcții metalice transportabile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
uși, porți, ferestre și jaluzele pentru ferestre din
metal, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu echipament pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu echipament
pentru mișcare și manevrare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu echipament
pentru măturare, curățare și spălare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
generatoare de electricitate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mașini de
distribuire, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mașini și mașini-unelte
de urgență și salvare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mașini și mașini-
unelte pentru tratarea materialelor și pentru
fabricare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pompe, compresoare și
suflante, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu roboți industriali, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
foarfecă de descarcerare (foarfece de salvare
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electrice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu roți și șenile pentru mașini,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu instrumente manuale de urgență
și salvare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu instrumente pentru igienă
și frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tacâmuri, cuțite de bucătărie
și ustensile de tăiat de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unelte pentru ridicat
(cricuri), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu laptopuri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi de răcire pentru laptopuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu suporturi adaptate pentru laptopuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu camere video de supraveghere, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu camere de monitorizare în rețea pentru
supraveghere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu camere video adaptate
în scop de supraveghere, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate
de măsură, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate pentru cercetare
științifică și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate, instrumente și
cabluri pentru electricitate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și control,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dispozitive electrice științifice și de
laborator pentru tratament, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu magneti, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu materiale înregistrate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu conținut
înregistrat și descărcabil, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate și
instrumente medicale și veterinare, servicii de

vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dispozitive pentru mobilitate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dispozitive
pentru protecția auzului, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu echipament
pentru exerciții fizice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mobilier medical și paturi, echipament pentru
deplasarea pacienților, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu protetică și
implanturi artificiale, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și încălțăminte
pentru personal medical și pacienți, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de
uz medical, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu accesorii de reglare și
siguranță pentru instalații de apă și gaz, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate de iluminat și reflectoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate pentru bronzat, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate
pentru încălzire și uscare personală, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aprinzătoare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu arzătoare, boilere și
încălzitoare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
echipament pentru răcire și înghețare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu filtre pentru
uz industrial și casnic, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu instalații de
uscare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu instalații industriale de tratare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu instalații sanitare, alimentare cu
apă și echipamente de salubritate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
vehicule și mijloace de transport, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu casete pentru bijuterii și cutii
pentru ceasuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, servicii de vânzare
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cu amănuntul online în legătură cu instrumente
pentru măsurarea timpului, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pietre
prețioase, perle și metale prețioase și imitații
ale acestora, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu accesorii muzicale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu hârtie și
carton, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu materiale pentru filtrare din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu materiale și mijloace pentru decorare
și artă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu obiecte de artă și figurine din
hârtie și carton și machete arhitectonice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu conducte, tuburi, furtunuri
flexibile și accesoriile lor (inclusiv supape) și
fitinguri pentru conducte rigide, toate nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu garnituri de etanșare, materiale
de etanșare și filtre, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu materiale și
articole izolante și opritoare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu țevi, tuburi
și furtunuri flexibile și garnituri pentru acestea,
inclusiv supape, nemetalice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole
de șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu bagaje, pungi, portofele și alte
accesorii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bastoane, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
umbrele și parasolare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu materiale și
elemente de construcție și edificare, nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu statui și obiecte de artă din piatră,
beton și marmură, incluse în această clasă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu structuri și construcții nemetalice
transportabile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu adăposturi
și paturi pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu afișaje, standuri
și indicatoare, nu din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mobilă
și mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu recipiente și dispozitive

de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu scări și trepte mobile, nu
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în
această clasă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu material pentru îngrijirea
articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu statui, figurine, plăci și obiecte de
artă din materiale ca porțelan, teracotă sau
sticlă, incluse în această clasă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ustensile cosmetice, pentru
igienă și pentru îngrijirea frumuseții, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu veselă,
articole de bucătărie și recipiente, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu fibre
textile brute și înlocuitori, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu frânghii, șnururi,
curele și benzi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu marchize, prelate, corturi
și acoperitoare și protecții neadaptate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale pentru umplere și capitonare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
plase, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu sacoșe și saci pentru împachetare,
depozitare și transport, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu vele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ațe și fire, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse textile și înlocuitori, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse de
filtrare din material textil, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu articole de încălțăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu părți de îmbrăcăminte, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut
și articole decorative din materiale textile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ace și ace cu gămălie pentru entomologie,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
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legătură cu articole de păr (decorativ, fixare
și protetice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fructe, flori și legume
artificiale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu brelocuri (nu ca bijuterii
sau pentru chei, inele sau lanțuri), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu decorațiuni de perete și tavan, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
învelitori de pardoseală, învelitori de gazon
artificial, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu aparate pentru parcuri de distracții
și terenuri de joacă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu echipamente
pentru sport și exerciții fizice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jucării,
jocuri și articole de joacă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu carne și
produse din carne, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
insecte și larve preparate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ouă și produse din ouă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pește, fructe
de mare și moluște, nu vii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
lactate și înlocuitori, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu supe și baze de
supă, extracte din carne, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu uleiuri și grăsimi
comestibile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cereale
procesate, amidon și produse obținute din
acestea, preparate de coacere și drojdie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
înghețate, iaurturi înghețate și sorbeturi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu animale vii, organisme pentru reproducere,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu culturi agricole și de acvacultură,
produse horticole și forestiere, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
momeală, nu artificială, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
alimentare și hrană pentru animale, servicii de

vânzare cu amănuntul online în legătură cu
litiere pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bere și bere
fără alcool, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu preparate pentru fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu esențe si extracte alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cidru, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu articole pentru
uz cu tutun, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu chibrituri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu tutun
și produse de tutun (inclusiv înlocuitori), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome și soluții pentru acestea.

───────
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(210) M 2023 01966
(151) 02/03/2023
(732) IOAN BOROS, STR. MIHAI

EMINESCU NR. 118, JUDETUL
COVASNA, COVASNA, COVASNA,
ROMANIA

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

(540)

Clubul dacilor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01; 03.01.08

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de motel, servicii de furnizare
de alimente şi băuturi, servicii oferite de un
restaurant, servicii oferite de baruri și cafenele,
servicii de bistro, servicii de catering, servicii de
bufet, servicii de bufet pentru gustări (snack-bar).

───────

(210) M 2023 01967
(151) 02/03/2023
(732) CATERINA-NATALIA STRATAN,

STR. GRIGORE GAFENCU NR.
49-57, SC. B, ET. 9, AP. B92,
SECTORUL 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU, NR. 28,
IMOBIL SALA PALATULUI,
CORP A, PARTER, SPAȚIUL
ADMINISTRATIV A2, SECTORUL
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

of LOVE & YOGA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.03.17; 05.05.20

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

41. Instruire în yoga, servicii educative în
materie de yoga, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, referitoare la
yoga, producția de materiale de curs în legătură
cu yoga şi meditaţie, predare de practici de
meditaţie şi yoga, organizarea și conducerea de
workshop-uri în legătură cu yoga, meditaţie şi
wellness, organizare, coordonare, furnizare și
găzduire de programe de instruire, seminare,
ore și evenimente, toate în legătură cu yoga şi
meditaţie, furnizare de conținut audio și video
online nedescărcabil, servicii de publicare online,
servicii de publicare multimedia, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
producere de podcasturi, altele decât cele în
scop publicitar, furnizare de informații referitoare
la yoga, instruire practică (demonstraţii).

───────
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(210) M 2023 01968
(151) 02/03/2023
(732) IT SOLUTIONS.RO SRL, B-DUL

UNIRII NR. 45, BL. E3, SC. 1, ET. 6,
AP. 24, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

ODOCS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

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

aparate cu preplată, case de marcat,
dispozitive de calculat, calculatoare și
dispozitive periferice de calculator, aplicații
software, descărcabile, aplicatii mobile,
descărcabile, aplicații software de calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, programe de
calculatoare (software descărcabil), programe
pentru telefoane inteligente, programe pentru
calculatoare, software de calculator care poate
fi descărcat prin intermediul rețelelor informatice
globale, software pentru aplicații web și servere,
software și aplicații pentru dispozitive mobile,
software pentru grafică 3d pe calculator,
suporturi media digitale sau analogice de
înregistrare şi de stocare fără conținut, baze
de date interactive, baze de date (electronice),
grafică digitală (software descărcabil).
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză
industrială și de cercetare industrială, crearea
și dezvoltarea calculatoarelor și a programelor
de calculator, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
consultanță it, servicii de consiliere și asigurare
de informații, creare de platforme informatice
pentru terți, dezvoltare de rețele informatice,
dezvoltare de sisteme informatice, dezvoltare
software, programare și implementare, integrare
de sisteme informatice și rețele de calculatoare,
întreținere de software de prelucrare a datelor,
proiectare și dezvoltare de sisteme pentru
introducerea, generarea, procesarea, afișarea și
stocarea de date, servicii de găzduire, software
ca și serviciu și închiriere de software, servicii
de rețele informatice, servicii de transfer de date,
servicii tehnologice în domeniul calculatoarelor,
testare de programe de calculator, creare de
ilustrații grafice, creare de pagini web stocate
electronic pentru servicii online și pe internet,
design de pagini principale și pagini web,
proiectare de baze de date computerizate,
proiectare de lucrări creative audiovizuale,
proiectare și dezvoltare de baze de date,
servicii de stocare electronică pentru arhivare
de baze de date, servicii de stocare electronică
pentru arhivare de date electronice, servicii de
stocare electronică pentru arhivare de baze
de date, imagini și alte date electronice,
proiectare și dezvoltare de pagini de internet,
proiectare și dezvoltare de produse multimedia,
găzduire de aplicații multimedia, găzduire de
aplicații interactive, găzduire de aplicații mobile,
programare de aplicații multimedia.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/03/2023

(210) M 2023 01970
(151) 02/03/2023
(732) EURO-MAR-FIN S.R.L., SAT

PĂUNEŞTI, JUD. VRANCEA, COM.
PĂUNEȘTI, VRANCEA, ROMANIA

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

(540)

LA NEAGU CARMANGERIE
PĂUNESTI-VN

ANGUS ROMÂNESC
PREMIUM EST 2005

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.11; 27.05.17; 27.05.24; 03.04.01;
26.01.16; 26.11.03; 01.01.01; 26.04.05

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

29. Carne, carne procesată, carne afumată,
carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne preparată, carne feliată, carne
ambalată, carne și produse din carne, carne
pentru cârnați, produse din carne preparate,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
produse din carne procesată, cârnaţi, slanina,
mezeluri, salam, pastramă, specialități afumate:
kaizer, costiță, șuncă, piept, bacon, mușchi,
ceafă, cotlet, carne pentru cârnați, pastă de
carne, pateuri din carne, aspic de carne, ficat,

măruntaie, bucăți de carne, carne de vită,
carne de mânzat, hamburgeri de vită, carne
de vită feliată, pastramă din carne de vită,
carne de vită sărată și conservată (corned
beef), lapte de vacă, brânză proaspătă de
vaci, brânzeturi proaspete, brânzeturi maturate,
brânzeturi proaspete nematurate, brânzeturi
albe moi, scurse, brânzeturi maturate moi,
extracte din carne, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Regruparea în avantajul terţilor a carne,
carne procesată, carne afumată, carne tocată,
carne proaspătă, carne conservată, carne
preparată, carne feliată, carne ambalată, carne
și produse din carne, carne pentru cârnați,
produse din carne preparate, produse din carne
sub formă de hamburgeri, produse din carne
procesată, cârnaţi, slanina, mezeluri, salam,
pastramă, specialități afumate: kaizer, costiță,
șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne
pentru cârnați, pastă de carne, pateuri din carne,
aspic de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne,
carne de vită, carne de mânzat, hamburgeri de
vită, carne de vită feliată, pastramă din carne de
vită, carne de vită sărată și conservată (corned
beef), lapte de vacă, brânză proaspătă de
vaci, brânzeturi proaspete, brânzeturi maturate,
brânzeturi proaspete nematurate, brânzeturi
albe moi, scurse, brânzeturi maturate moi,
extracte din carne, lapte, brânză, unt, iaurt
și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile (exceptând transportul lor), servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
la carne, carne procesată, carne afumată, carne
tocată, carne proaspătă, carne conservată,
carne preparată, carne feliată, carne ambalată,
carne și produse din carne, carne pentru cârnați,
produse din carne preparate, produse din carne
sub formă de hamburgeri, produse din carne
procesată, cârnaţi, slanina, mezeluri, salam,
pastramă, specialități afumate: kaizer, costiță,
șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne
pentru cârnați, pastă de carne, pateuri din carne,
aspic de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne,
carne de vită, carne de mânzat, hamburgeri de
vită, carne de vită feliată, pastramă din carne de
vită, carne de vită sărată și conservată (corned
beef), lapte de vacă, brânză proaspătă de
vaci, brânzeturi proaspete, brânzeturi maturate,
brânzeturi proaspete nematurate, brânzeturi
albe moi, scurse, brânzeturi maturate moi,
extracte din carne, lapte, brânză, unt, iaurt
și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare la carne, carne
procesată, carne afumată, carne tocată, carne
proaspătă, carne conservată, carne preparată,
carne feliată, carne ambalată, carne și produse
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din carne, carne pentru cârnați, produse din
carne preparate, produse din carne sub formă
de hamburgeri, produse din carne procesată,
cârnaţi, slanina, mezeluri, salam, pastramă,
specialități afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept,
bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne, carne
de vită, carne de mânzat, hamburgeri de vită,
carne de vită feliată, pastramă din carne de
vită, carne de vită sărată și conservată (corned
beef), lapte de vacă, brânză proaspătă de
vaci, brânzeturi proaspete, brânzeturi maturate,
brânzeturi proaspete nematurate, brânzeturi
albe moi, scurse, brânzeturi maturate moi,
extracte din carne, lapte, brânză, unt, iaurt
și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la carne, carne procesată, carne
afumată, carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne preparată, carne feliată, carne
ambalată, carne și produse din carne, carne
pentru cârnați, produse din carne preparate,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
produse din carne procesată, cârnaţi, slanina,
mezeluri, salam, pastramă, specialități afumate:
kaizer, costiță, șuncă, piept, bacon, mușchi,
ceafă, cotlet, carne pentru cârnați, pastă de
carne, pateuri din carne, aspic de carne, ficat,
măruntaie, bucăți de carne, carne de vită,
carne de mânzat, hamburgeri de vită, carne
de vită feliată, pastramă din carne de vită,
carne de vită sărată și conservată (corned
beef), lapte de vacă, brânză proaspătă de
vaci, brânzeturi proaspete, brânzeturi maturate,
brânzeturi proaspete nematurate, brânzeturi
albe moi, scurse, brânzeturi maturate moi,
extracte din carne, lapte, brânză, unt, iaurt
și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu carne, carne
procesată, carne afumată, carne tocată, carne
proaspătă, carne conservată, carne preparată,
carne feliată, carne ambalată, carne și produse
din carne, carne pentru cârnați, produse din
carne preparate, produse din carne sub formă
de hamburgeri, produse din carne procesată,
cârnaţi, slanina, mezeluri, salam, pastramă,
specialități afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept,
bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne, carne
de vită, carne de mânzat, hamburgeri de vită,
carne de vită feliată, pastramă din carne de
vită, carne de vită sărată și conservată (corned
beef), lapte de vacă, brânză proaspătă de

vaci, brânzeturi proaspete, brânzeturi maturate,
brânzeturi proaspete nematurate, brânzeturi
albe moi, scurse, brânzeturi maturate moi,
extracte din carne, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
la carne, carne procesată, carne afumată, carne
tocată, carne proaspătă, carne conservată,
carne preparată, carne feliată, carne ambalată,
carne și produse din carne, carne pentru cârnați,
produse din carne preparate, produse din carne
sub formă de hamburgeri, produse din carne
procesată, cârnaţi, slanina, mezeluri, salam,
pastramă, specialități afumate: kaizer, costiță,
șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne
pentru cârnați, pastă de carne, pateuri din carne,
aspic de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne,
carne de vită, carne de mânzat, hamburgeri de
vită, carne de vită feliată, pastramă din carne de
vită, carne de vită sărată și conservată (corned
beef), lapte de vacă, brânză proaspătă de
vaci, brânzeturi proaspete, brânzeturi maturate,
brânzeturi proaspete nematurate, brânzeturi
albe moi, scurse, brânzeturi maturate moi,
extracte din carne, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile,
servicii de informatii comerciale furnizate online
prin internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la carne, carne procesată, carne
afumată, carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne preparată, carne feliată, carne
ambalată, carne și produse din carne, carne
pentru cârnați, produse din carne preparate,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
produse din carne procesată, cârnaţi, slanina,
mezeluri, salam, pastramă, specialități afumate:
kaizer, costiță, șuncă, piept, bacon, mușchi,
ceafă, cotlet, carne pentru cârnați, pastă de
carne, pateuri din carne, aspic de carne, ficat,
măruntaie, bucăți de carne, carne de vită,
carne de mânzat, hamburgeri de vită, carne
de vită feliată, pastramă din carne de vită,
carne de vită sărată și conservată (corned
beef), lapte de vacă, brânză proaspătă de
vaci, brânzeturi proaspete, brânzeturi maturate,
brânzeturi proaspete nematurate, brânzeturi
albe moi, scurse, brânzeturi maturate moi,
extracte din carne, lapte, brânză, unt, iaurt
și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile, conducerea şi administrarea
afacerilor, gestiunea afacerilor comerciale, relaţii
publice şi relatii cu clienţii, servicii de
comercializare, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, compilarea şi
sistematizarea informatiilor în baze de date
computerizate, servicii de publicitate, marketing
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și promovare, publicitate, publicitate online într-
o reţea computerizată, 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,
servicii de import și export, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou, servicii de magazin fizic sau online de
comercializare cu amanuntul si/sau cu ridicata,
servicii de vanzare cu amanuntul, servicii de
vanzare cu ridicata si servicii de vanzare
online, distribuire de materiale publicitare, și
anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță pe
bază de catalog, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
si ridicata, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui catalog
online cu informații despre produse, servicii de
intermediere comercială, servicii de comenzi
online computerizate pentru vânzarea de
produse cu ridicata și cu amănuntul, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
publicitare, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor.
40. Procesarea alimentelor, afumarea cărnii,
prelucrarea cărnii, tăierea animalelor,
tratamentul alimentelor și băuturilor,
conservarea alimentelor și a băuturilor, tăierea
animalelor.

───────

(210) M 2023 01971
(151) 02/03/2023
(732) RESPIRĂ VERDE SRL, SAT

CHERIU, NR. 367, JUD. BIHOR,
COM. OȘORHEI, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

Respiră verde Avem
grijă de lumea ta!

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.24; 05.01.01; 26.01.16

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

clase:
39. Colectare de deșeuri lichide, colectare
de deșeuri menajere, descărcare (transport)
de deșeuri, servicii de colectare a deșeurilor
menajere, eliminarea (ridicarea și transportul)
deșeurilor lichide, închiriere de containere pentru
depozitarea deșeurilor, colectare de deșeuri
comerciale.
40. Tratarea deșeurilor (transformare),
reciclarea gunoaielor și deșeurilor, reciclare de
gunoaie și deșeuri, distrugerea deșeurilor și a
gunoiului, servicii de gestionare a deșeurilor
(reciclare), prelucrare de uleiuri reziduale,
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servicii de reciclare de ulei pentru gătit și de ulei
vegetal.

───────

(210) M 2023 01972
(151) 02/03/2023
(732) MARIA-ALINA OLTEAN, STR.

VERGULUI, NR. 21-29, BL. G1-
G4, SC. B, AP. 49, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SORRISO Beauty Salon

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 27.05.24

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

clase:
44. Servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru oameni, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, servicii de salon de coafor, servicii de
frizerie, servicii de manichiură și de pedichiură,
servicii de cosmetică, servicii oferite de saloane
de înfrumusețare.

───────

(210) M 2023 01973
(151) 02/03/2023
(732) CONSTANTIN MIHAIL

FLORESCU, STR. MARIA
GHICULESCU, NR. 34,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ROVALCONS SRL, STR.
ORIZONTULUI, NR. 1, BL. R10,
ET. 7, AP. 27, JUD. PRAHOVA,
CÂMPINA, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

LEONARD CAFFE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 26.11.12; 05.07.01

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

21. Pahare, pahare din carton, pahare din hartie,
cesti de cafea, servicii de cafea (articole de
masă).
30. Cafea, bauturi din cafea.
35. Servicii oferite de un lanţ de magazine,
regruparea in avantajul tertilor a produselor din
clasele 21,30 ( cu exceptia transportului lor )
permitand consumatorilor sa le vada comod,
servicii de comert online.
43. Servicii de alimentatie publica, servicii de
cafenea, servicii de bar.

───────
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(210) M 2023 01975
(151) 02/03/2023
(732) VISCANI TRADE SRL, STR.

VALEA IALOMIŢEI, NR. 2A,CAM.
NR. 2, BL. 417D, SC. D, ET. 4,
AP. 1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

salestore.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.15;
24.17.02; 10.03.13

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

3. Rimel pentru păr, ulei pentru păr, balsam
pentru păr, spumă pentru păr, geluri pentru
păr, tratamente pentru păr, măști pentru păr,
preparate igienice ca articole de toaletă,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, săpunuri deodorante, deodorante
antiperspirante, deodorante, deodorante pentru
picioare, deodorante și antiperspirante,
deodorante pentru oameni, preparate pentru
parfumarea camerei, difuzoare cu fitil pentru
parfumarea camerei, vârfuri pentru unghii,
abțibilduri pentru decorarea unghiilor, ceară
preparată pentru lustruire, apă de colonie, apă
de parfum, creme parfumate, deodorante de
corp (parfumerie), loțiuni pentru aromoterapie,
loțiuni și creme de corp parfumate, produse

de parfumerie, parfumuri naturale, parfumuri
pentru corp, parfumuri solide, parfumuri
lichide, pulverizatoare pentru corp, șervețele
parfumate, sprayuri pentru corp (nemedicinale),
sprayuri parfumate pentru corp, produse
cosmetice, farduri cosmetice, măști cosmetice,
preparate cosmetice nemedicinale, produse
cosmetice, săpunuri cosmetice, cosmetice și
preparate cosmetice, creme cosmetice, produse
cosmetice hidratante, loțiuni autobronzante
(cosmetice), trusă pentru cosmetice, loțiuni
tonice (cosmetice), cosmetice pentru bronzare,
creme autobronzante (cosmetice), anticearcăne
corectoare (cosmetice), loțiuni solare
(cosmetice), cosmetice pentru buze, cosmetice
pentru unghii, preparate emoliente (cosmetice),
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, cosmetice pentru copii, pudre
cosmetice pentru față, farduri cosmetice pentru
pleoape, farduri cosmetice pentru ochi, bază
pentru unghii (cosmetice), măști de piele
(cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
creme de noapte (cosmetice), geluri cosmetice
pentru ochi, creme cosmetice pentru duș, loțiuni
cosmetice pentru față, creme cosmetice de
mâini, uleiuri cosmetice pentru epidermă, loțiuni
pentru bronzat (cosmetice), produse cosmetice
pentru păr, loțiuni cosmetice de păr, creme
și loțiuni cosmetice, henna pentru scopuri
cosmetice, intăritor pentru unghii (cosmetice),
produse cosmetice pentru duș, creioane
cosmetice pentru obraji, cosmetice care conțin
cheratină, produse cosmetice pentru sprâncene,
preparate cosmetice pentru slăbire, produse
cosmetice pentru animale, produse cosmetice
pentru gene, preparate cosmetice pentru baie,
șervețele impregnate cu produse cosmetice,
creme de protecție solară (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, preparate
cosmetice pentru îngrijirea părului, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru uz personal, cosmetice
pentru tratarea pielii uscate, produse cosmetice
pentru machiajul ochilor, loțiuni pentru ten
(produse cosmetice), loțiuni pentru îngrijirea
pielii (cosmetice), preparate cosmetice pentru
uscarea unghiilor, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, sclipici folosit în scopuri
cosmetice, uleiuri pentru protecție solară
(cosmetice), ruj cu protecție solară (cosmetice),
preparate cosmetice pentru îngrijirea tenului,
preparate cosmetice pentru regenerarea pielii,
produse cosmetice pentru îngrijirea unghiilor,
preparate cosmetice cu protecție solară,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, loțiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului, luciu
pentru buze (produse cosmetice), rezerve
de cosmetice pentru dozatoare, loțiuni tonice
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pentru față (cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), cosmetice care conțin acid
hialuronic, creme cosmetice pentru piele uscată,
preparate cosmetice care ajută la slăbit, dischete
de bumbac pentru scopuri cosmetice, preparate
cosmetice de exfoliere pentru față, geluri pentru
corp și față (cosmetice), creme cosmetice pentru
fata si corp, cosmetice pentru vânzare sub formă
de kit, produse de curățare a pielii (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă de
farduri de pleoape, preparate cosmetice pentru
pielea uscată, pentru femei gravide, produse
cosmetice pentru protejarea pielii împotriva
arsurilor provocate de soare, prosoape din
hârtie pentru mâini, impregnate cu produse
cosmetice, rujuri, produse pentru îndepărtarea
ojelor de unghii, intăritor pentru unghii, cremă
pentru unghii, gel pentru unghii, balsamuri pentru
unghii, sclipici pentru unghii, primer pentru unghii
(cosmetice), vârfuri pentru unghii (cosmetice),
lipici pentru întărirea unghiilor, produse pentru
întărirea unghiilor, preparate pentru întărirea
unghiilor, loțiuni pentru întărirea unghiilor,
preparate pentru repararea unghiilor, lac pentru
albirea unghiilor, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, lac de bază pentru unghii, materiale
de acoperire pentru unghii, pansamente pentru
reconstrucția unghiilor, adezivi pentru fixarea
unghiilor false, strat superior pentru lac de
unghii, preparate pentru îndepărtarea gelului
de unghii, creioane corectoare pentru lacul de
unghii, dizolvanți pentru lac de unghii (produse
cosmetice), adezivi pentru gene, păr și unghii
false, unghii false pentru degetele de la picioare,
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și
a unghiilor, cremă pentru ochi, machiaj pentru
ochi, geluri pentru ochi, farduri pentru ochi,
demachiante pentru ochi, loțiuni pentru ochi,
creioane pentru ochi, produse demachiante
pentru ochi, creme pentru ochi (nemedicinale),
tuș lichid pentru ochi, produse de curățare
pentru ochi, creioane de conturare a buzelor,
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
buzelor, produse cosmetice de protecție a
buzelor, produse nemedicinale pentru protejarea
buzelor, produse antiperspirante, săpunuri
antiperspirante, săpun antiperspirant pentru
picioare, parfumuri, creme nemedicinale, creme
anticelulitice, creme antirid, creme exfoliante,
creme depilatoare, creme autobronzante, creme
hidratante, creme pentru corp, creme pentru față,
spume pentru ras, balsam pentru ras, creme de
ras, spumă de ras, loțiune de ras, ceară pentru
epilat, seturi pentru ondulația permanentă a
părului, ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
aer presurizat, în recipiente pulverizatoare,
pentru curățare și desprăfuire, agenți caustici
pentru curățare, agenți de decapare pentru

vopsea, agenți de deparafinare pentru curațare,
agenți de uscare pentru mașini de spălat vase,
agenți de îndepărtare a cristalelor de sare,
agenți pentru îndepărtarea cerii, agenți pentru
îndepărtarea petelor, amidon pentru curățare,
amoniac (alcalii volatile) utilizat ca detergent,
amoniac pentru curățenie, apă parfumată pentru
lenjerie, batiste impregnate cu produse pentru
curățarea ochelarilor de vedere, bețișoare
parfumate pentru împrospătarea aerului,
bețișoare universale cu vată de uz personal,
burete impregnat cu săpun, ceară antiderapantă
pentru dușumele, ceară de parchet, cârpe
impregnate pentru lustruit, preparate de curățare
și parfumare, altele decât pentru uz personal,
ceară naturală pentru podele, ceară pentru
parchet, cenuși vulcanice pentru curățare, ceruri
de parchet și mobilă, coloranți pentru toaletă,
compoziții de curățare pentru toalete, compoziții
pentru curățarea geamurilor, compoziții pentru
strălucirea podelelor, compoziții pentru tratarea
pardoselilor, compuși parfumați din heliotropină,
creme de lustruit, cretă pentru curățare, produse
de curățat, decapanți, decapanți pentru ceară de
pardoseli (preparate pentru curățare), degresanți
pentru curățare, detartranți praf folosiți pentru
mașina de spălat, detergent pentru spălare,
detergent solid, cu eliberare în timp, pentru
țevi de evacuare, detergenți, alţii decât cu
utilizare în produsele de fabricare şi în
scopuri medicale, detergenți de uz casnic,
detergenți de uz menajer, detergenți lichizi
pentru mașina de spălat vase, detergenți
pentru mașina de spălat vase, detergenți
pentru mașini de spălat vase sub formă
de gel, detergenți pentru spălarea vaselor,
detergenți pentru vasul wc, detergenți sintetici
pentru îmbrăcăminte, detergenți sub formă
de spumă, geluri de curățare pentru wc-uri,
lavete impregnate cu detergent pentru curățarea
obiectivelor fotografice, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
lichid de spălare, lichid pentru spălarea
vaselor, lichide antiderapante pentru dușumele,
lichide de curățare, lichide de curățare
pentru literele mașinilor de scris, lichide
degresante, lichide pentru curățarea obiectivelor
fotografice, produse pentru a conferi luciu
frunzelor, preparate pentru lustruit, neofalină
pentru îndepărtarea petelor, parfumuri pentru
automobile, pânză îmbibată cu detergent, pentru
curățat, pastile de detergent pentru mașini
de cafea, pile (buffer) pentru șlefuire, de uz
cosmetic, preparate chimice de curățare pentru
uz casnic, preparate de curățare destinate
utilirării în creșterea animalelor, preparate de
curățare pentru curățirea scurgerilor, preparate
de curățare pentru plăci de gresie, preparate



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/03/2023

de curățare pentru zidărie, preparate de
degresare pentru motoare, preparate de
lustruire pentru fructe, preparate de strălucire
pentru fructe, preparate detartrante de uz
casnic, preparate degresante de uz casnic,
preparate pentru curățare impregnate pe
discuri cosmetice, preparate pentru curățarea
frunzelor plantelor, preparate pentru curățarea
scurgerilor, preparate pentru curățarea sticlei,
preparate pentru decolorare, preparate pentru
desfundarea scurgerilor și chiuvetelor, preparate
pentru îndepărtarea cerii, preparate pentru
îndepărtarea cerii de pe podele, preparate
pentru îndepărtarea grăsimilor, preparate
pentru îndepărtarea lacului, preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de menaj,
preparate pentru înălbire (decoloranți) de uz
casnic, preparate pentru înălbire de uz casnic,
preparate pentru tratarea lemnului folosite pentru
lustruire, preparate pentru răzuirea podelelor,
produse antistatice de uz menajer, produse de
clătire pentru mașini automate de spălat vase,
produse de curățare a cromului, produse de
curățare de uz casnic, produse de curățare
dizolvante sub formă de emulsie, produse de
curățare pentru metale, produse de curățare
pentru parbriz, produse de curățare pentru
piatră, produse de curățare sub formă de spray
de uz casnic, produse de curățare sub formă
de spray pentru materiale textile, produse de
curățare sub formă de spume, produse de
curățat pentru cuptoare, produse de curățat
pentru cuști de animale, produse de curățat
pentru toalete, produse de degresare, altele
decât cele folosite în procesele de fabricație,
produse de desfundat chiuvete, produse de
lustruire pentru instrumente muzicale, produse
de lustruire pentru suprafețe din crom, produse
de lustruit metalul, produse de lustruit pentru
chitare, produse de spălat legume și fructe,
produse de înălbire de uz casnic, produse
degresante pe bază de solvenți, produse
lichide pentru lustruirea podelelor, produse
pentru clătire, produse pentru conferirea
luciului (produse de lustruire), produse
pentru curățarea fierbătoarelor, produse pentru
curățarea geamurilor (de lustruire), produse
pentru curățarea litierelor, produse pentru
curățarea litierelor care includ dezodorizant,
produse pentru curățarea mobilierului, produse
pentru curățarea pardoselilor, produse pentru
curățarea petelor, produse pentru curățarea
tapițeriei, produse pentru curățarea și luciul
frunzelor plantelor, produse pentru decolorare,
produse pentru desfundarea țevilor de
scurgere, produse pentru lustruirea mobilei,
produse pentru lustruirea podelelor, produse
pentru îndepărtarea calcarului, produse pentru

îndepărtarea mucegaiului, produse pentru
îndepărtarea petelor provocate de animalele
de companie, produse pentru îndepărtarea
ruginii, produse sub formă de spray pentru
curățarea geamurilor, pudre de lustruire, pudră
de oxid de fier pentru lustruirea metalelor
și a sticlei optică, pudră exfoliantă, sodă
caustică, soluții de curățare pentru aparate
stomatologice de sterilizare cu ultrasunete,
soluții de curățare pentru îndepărtarea petelor,
soluții de detergent pentru curățarea croselor de
golf, soluții pentru curățarea covoarelor, soluții
pentru curățarea lentilelor de ochelari, soluții
pentru scoaterea petelor (agenți de curățare),
solvenți de degresare, alții decât cei folosiți
în procesele de fabricație, solvenți pe bază
de alcool utilizați ca produse de curățare,
solvenți pentru îndepărtarea vopselelor, săpun
de uz casnic, săpun lichid pentru spălarea
vaselor, săpun pentru curățarea suprafețelor cu
depuneri de grăsime sau gudron, săpun pentru
întreținerea harnașamentului, săpun praf, săpun
în calupuri pentru curățare menajeră, șampon
de covoare, șervețele de hârtie impregnate
pentru curățarea vaselor de bucătărie, șervețele
impregnate cu preparate de curățare, șervețele
pentru șters ochelarii impregnate cu detergent,
șervețele umede impregnate cu detergent
pentru spălat vase, șervețele umede impregnate
cu un produs de curățat, solvenți pentru
îndepărtarea lacurilor, spray-uri de curățare,
spray-uri de curățat pentru împrospătarea
protecțiilor de maxilar pentru sportivi, spray-
uri de degresare, sprayuri parfumate pentru
împrospătarea țesăturii, substanțe de curățare
pentru congelatoare, substanțe degresante,
substanțe naturale de lustruit pentru podele,
substanțe pentru îndepărtarea de graffiti,
substanță pentru lustruit podele, tablete pentru
mașini de spălat vase, uleiuri de curățare,
odorizante de casă, preparate pentru curățarea
și lustruirea pielii și încălțămintei, preparate
pentru spălare, produse de curățare pentru
vehicule, aditivi de baie pentru animale,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice.
8. Dispozitive pentru feliat ouă, foarfeci de tuns,
foarfece de tuns, mașini de tuns (ustensile
de mână), mașini de tuns electrice, aparate
de tuns câini, mașini de tuns barba, mașini
de tuns (manuale), aparate de tuns animale,
instrumente manuale de tuns, unelte agricole
manuale, unelte manuale de grădinărit, mânere
pentru coase, mânere pentru cuțite, mânere
din lemn pentru unelte din lemn acționate
manual, aparate de ras, aparate de ras
electrice, ondulatoare pentru gene, ondulatoare
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non-electrice, ondulatoare de păr electrice,
ondulatoare electrice pentru păr, accesorii pentru
manichiură, truse de manichiură, truse de
manichiură (electrice), pile de unghii pentru
manichiură, etuiuri pentru instrumente de
manichiură, truse de pedichiură, instrumentar
de pedichiură, truse de pedichiură electrice,
accesorii de pedichiură (instrumente manuale),
ustensile pentru manechiură și pedichiură,
pompe de mână, tacâmuri biodegradabile,
tacâmuri pentru copii, seturi de tacâmuri,
cutii pentru tacâmuri, tacâmuri speciale pentru
bebeluși, cuțite de întins (tacâmuri), tacâmuri
(cuțite, furculițe și linguri), tacâmuri, cuțite de
bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
tacâmuri și veselă de unică folosință, din plastic,
seturi de tacâmuri realizate din metale prețioase,
linguri, linguri de supă, lingurițe de ceai, lingurițe
pentru grepfrut, cuțite, furculițe și linguri, linguri
strecurătoare (unelte acționate manual), mojare
și pisăloage, freză electrică pentru unghii, pile
pentru unghii, pile pentru unghii, neelectrice, pile
electrice pentru unghiile animalelor, instrumente
pentru lustruirea unghiilor (neelectrice), clești
pentru unghii, pentru animale de companie,
acționați manual, capete cu role pentru pile
electronice de unghii, ondulatoare electrice de
păr, fiare de călcat, fiare de călcat electrice, fiare
de călcat, non-electrice, lame pentru aparate
de ras, lame de ras, aparate pentru epilat
prin electroliză, aparate pentru epilat, electrice
sau neelectrice, arme ascuțite și contondente,
berbeci (scule de mână), ciocane de urgenţă,
căngi de incendiu, dispozitiv de spart geamuri,
instrumente de deschidere forțată (instrumente
de mână), instrumente manuale de urgență
și salvare, rangă halligan, scule de tăiere de
urgență (de mână), scule multifuncționale pentru
situații de urgență (scule de mână), scule
pentru deschiderea ușilor în situații de urgență
(scule manuale), scule pentru pulverizare în
situații de urgență (scule de mână), scule
pentru spart geamuri, scule pentru tăiat centuri
de siguranță, topoare de pompier, aparate
pentru aranjarea părului, instrumente pentru
tunderea și îndepărtarea părului, ustensile
pentru arta corporală, ace pentru găurirea
urechilor, aparate electrice de coafare, aparate
operate manual pentru îngrijirea cosmetică a
sprâncenelor, clești pentru întors genele, cuțite
pentru debavurat, darace (unelte manuale),
dispozitive electrice de curbat gene, dispozitive
electronice utilizate pentru exfolierea pielii, fiare
de călcat electrice cu abur, fiare de călcat
electrice cu temperatură controlată, foarfece,
foarfece de uz personal (electrice și neelectrice),
foarfece pentru cuticule, instrumente manuale
folosite în îngrijirea frumuseții, mașini de tăiat,

lame de mașini de tăiat, ondulator electric de păr,
pensete, pensete pentru gene artificiale, plăci
electrice de întins părul, pulverizatoare (unelte
acționate manual), pulverizatoare manuale cu
pompă, răzuitoare de tapete, separatoare de
gene, storcătoare de tuburi manuale, nu de
uz casnic, suporturi pentru foarfece, unelte de
mână folosite la eliminarea pielii întărite, unelte
de mână pentru exfolierea pielii, unelte pentru
ridicat (cricuri), instrumente pentru menținerea
focului, instrumente pentru sacrificarea și
tranșarea animalelor, unelte manuale pentru
construcție, reparație și întreținere, unelte pentru
agricultură, grădinărit și peisagistică, alonje
pentru scule de mână, amestecătoare de
ciment acționate manual, aparate de sudură
non-electrice, bare de extensie pentru unelte
manuale, bricege multifuncționale, centuri pentru
unelte, ciocane de spart gheața, ciocane de
spart gheața pentru alpinism, cuțite, cuțite de
aruncare, cuțite pentru bricolaj, cuțite pentru
scufundări, cuțite pentru undițe pentru pescuit,
decapsatoare pentru covoare și pardoseli
(unelte manuale), derulatoare de bobine (unelte
acționate manual), deschizătoare de conserve
acționate manual, despicătoare de bușteni
(unelte acționate manual), dispozitive de tăiere
a ambalajului de plastic de protecție de
pe sticlele de vin, dălți pentru sculptori,
foarfece multifuncționale, foarfeci pentru copii,
genți profesionale cu scule, instrumente de
tranșat, instrumente pentru curățarea coșurilor
de fum, linguri pentru saună, lopeți pentru
zăpadă, mașini de tăiat și fațetat, menghine
(unelte manuale), pioleți pentru gheață, pompe
pentru lichide (acționate manual), raclete pentru
schiuri, șorțuri pentru unelte, suporturi pentru
cuțite, suporturi pentru scule, târnăcoape de
alpinism (pioleți de gheață), unelte de mână și
instrumente acționate manual.
9. Table electronice de scris, radiouri, radiouri
portabile, radiouri de vehicule, boxe, boxe
stereo, boxe portabile, boxe pentru automobile,
boxe de calculator, boxe de monitor, suporturi
pentru boxe, cabluri pentru boxe, boxe fara fir,
boxe pentru conferințe video, ceasuri inteligente,
detectoare, lanterne de semnalizare, cleme
de nas pentru înot, alarme pentru bazine de
înot, ochelari de protecție pentru înot, ochelari
cu prescripție medicală pentru înot, aparate
de oxigen pentru înotul subacvatic, cleme
nazale pentru scafandri și înotători, cabluri
prelungitoare, prelungitoare cu prize multiple,
lămpi de semnalizare, tocuri pentru ochelari
fără brațe, tocuri pentru ochelari de vedere
și de soare, tocuri pentru ochelari de vedere
pentru copii, carcase de calculator, carcase
pentru dvd-uri, carcase pentru telefoane mobile,
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carcase pentru telefoane inteligente, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente,
ochelari inteligenți, căști pentru realitate virtuală,
joystick-uri pentru calculator, încărcătoare
pentru joystick-uri, joystickuri adaptate pentru
telefoane inteligente, genți adaptate pentru
transportarea aparatelor fotografice, genți
special adaptate pentru aparate și echipamente
fotografice, huse speciale pentru aparate
și echipamente fotografice, trepiede pentru
aparate fotografice, baterii, baterii reîncărcabile,
carcase de baterii, baterii pentru automobile,
baterii pentru vehicule, baterii pentru telefoane,
baterie pentru țigări electronice, încărcătoare
usb pentru țigările electronice, amplificatoare
pentru instrumente muzicale, conectoare pentru
instrumente muzicale, amplificatoare electrice
pentru instrumente muzicale, roboţi de laborator,
roboți pentru supraveghere de securitate,
roboți de învățământ, aplicații software pentru
roboți, lentile de contact cosmetice, telefoane,
telefoane celulare, telefoane fixe, telefoane
digitale, telefoane mobile, conectoare pentru
telefoane, căști pentru telefoane, adaptoare
pentru telefoane, telefoane de mașină,
baterii pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane mobile, încărcătoare pentru
telefoane inteligente, fete pentru telefoane
celulare, căști pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane inteligente, șnururi
pentru telefoane celulare, etuiuri pentru
telefoanele celulare, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, huse pentru telefoane
(special adaptate), prize de extensie pentru
telefoane, cabluri usb pentru telefoane mobile,
aplicații software pentru telefoane mobile,
memorii externe pentru telefoane celulare,
căști fără fir pentru telefoane inteligente,
căști cu microfon pentru telefoane inteligente,
incarcatoare, încărcătoare usb, încărcătoare
fără fir, încărcătoare pentru acumulatoare
electrice, încărcătoare pentru mașini electrice,
cabluri telefonice, cabluri usb, cabluri optice,
cabluri electrice, detectoare de cabluri, cabluri
pentru calculatoare, tablete, tablete grafice,
tablete grafice digitale, software pentru tablete,
tastaturi pentru tablete, huse pentru tablete,
huse din piele pentru tablete, laptopuri,
huse pentru laptopuri, genți adaptate pentru
laptopuri, tastaturi, tastaturi multifuncționale,
tastaturi de calculatoare, tastaturi fara fir,
tastaturi de calculator, huse pentru tastaturi
de calculator, mouse-uri (informatică), mouse-
uri de calculator, dispozitive de sprijin pentru
încheietura mâinii folosite de utilizatorii de
mouse-uri de calculator, cabluri de semnal
pentru it/av și telecomunicații, calculatoare,

aparate fotografice, camere video digitale,
camere video 360º, camere video portabile,
camere video de supraveghere, camere video
de securitate, obiective pentru camere video,
camere video pentru vehicule, camere video
de bord, televizoare, imprimante, imprimante
laser, imprimante scaner, scanere, scanere 3d,
microfoane, căști, căști audio, căști stereo,
căști pentru muzică, folii de protecție adaptate
pentru ecrane de calculatoare, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție adaptate pentru
telefoane inteligente, huse pentru telefoane,
huse pentru casete video, huse (adaptate)
pentru calculatoare, huse pentru cd-uri, huse
pentru aparate optice, cd-uri audio, cd-uri goale,
aerometre, aparate de diagnosticare pentru
verificarea alimentelor, aparate de geofizică,
aparate de electroliză pentru utilizare in
laborator, aparate de spectrometrie, aparate de
testare termosensibile, de uz științific, aparate și
instrumente pentru predare și instruire, aparate
și instrumente utilizate în domeniul științei, cap
de manechin pentru cursuri de coafor (material
didactic), filtre pentru laborator, flacoane cu
pipetă, îmbrăcăminte specială pentru laborator,
lasere de uz în domeniul științific, manechine
pentru exerciții de prim-ajutor (aparate de
instruire), microscoape, mănuși de plastic de
unică folosință pentru laborator, mănuși de
latex de unică folosință pentru laborator,
microscoape de uz medical, mixere de laborator,
mobilier de laborator (special adaptat), pahare
de laborator, pahare gradate (sticlărie pentru
laborator), pipete, plite de laborator, pungi sterile
pentru eșantioane de laborator, pâlnii de sticlă
cu gâtul lung pentru utilizare în laborator,
rafturi de laborator pentru pipete, seringi de
unică folosință cu dozator pentru laborator,
seringi refolosibile cu dozator pentru laborator,
simulatoare de mișcare pentru realitatea
virtuală (vr), simulatoare electronice pentru
antrenamentul sportiv, simulatoare electronice
pentru antrenamente sportive (aparate didactice
pe bază de software și hardware de
calculator), sticlărie pentru laborator, suporturi
pentru eprubete, tensiometre, truse de disecție
(microscopie), truse științifice pentru copii sub
formă de aparate didactice, tăvi de laborator,
vârfuri de pipete, zgărzi electronice de dresaj
pentru animale, aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, aparate și instrumente
pentru acumularea și stocarea curentului
electric, aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, componente electrice și
electronice, aparate de transmisie în rețea,
aparate pentru retea de electricitate, aparate
pentru îmbunătățirea eficienței energetice,
aparate și instrumente pentru conducerea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/03/2023

distribuției energiei electrice, aparatură de
alimentare cu energie continuă (baterii),
convertoare alternativ-continuu, convertoare de
cc/ca, cabluri scart, filtre electrice, instrumente
pentru distribuirea curentului electric, sisteme
și aparate pentru împământare statică, stații
de alimentare pentru vehicule electrice, stații
de încărcare pentru mașini electrice, surse
de alimentare pentru rețea de alimentare
cu electricitate, adaptoare audio, benzi
înregistrate, conținut înregistrat și descărcabil,
date înregistrate pe suport magnetic, discuri
compacte preînregistrate, discuri de înregistrare
optice, discuri preprogramate, emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, fișiere de
date înregistrate, fișiere digitale descărcabile
autentificate prin jetoane nefungibile (nft), fișiere
multimedia descărcabile, holograme, holograme
pentru certificarea produselor autentice, hărți
digitale pe suport informatic, orare electronice,
suporturi de date magnetice pre-înregistrate,
înregistrări magnetice, suporturi de înregistrare
(optice), baze de date (electronice), baze de
date interactive, seturi de date, înregistrate
sau descărcabile, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptoactive, conținut
media, dispozitive electrice științifice și de
laborator pentru tratament, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, echipament
pentru scufundări, magneti, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control.
11. Aparate electrice pentru copt vafe, instalații
de iluminat, instalații pentru iluminatul pomilor
de crăciun, lămpi pentru pomul de crăciun,
ornamente pentru pomul de crăciun (becuri),
instalații de iluminat pentru pomul de crăciun,
instalații luminoase de crăciun (altele decât
lumânări), lămpi decorative, lămpi solare, lămpi
de ondulat, lămpi de laborator, lămpi pentru
bronzat, lămpi cu infraroșu, lămpi de birou,
lanterne reîncărcabile, lanterne solare, lanterne
electrice, lanterne de iluminat, lanterne pentru
biciclete, lanterne pentru scufundări, lanterne
pentru căști, lanterne pentru vehicule, lanterne
pentru vehicule, lanterne de buzunar, lanterne
pentru cap, lanterne cu leduri, uscătoare
electrice de rufe, uscătoare de rufe electrice
de uz menajer, aparate de aer condiționat
electrice, aparate de umidificare a aerului,
ventilatoare de aer condiționat, aparate de
aer condiționat portabile, instalații centralizate
de aer condiționat, filtre pentru aparate de
aer condiționat, unități de aer condiționat

pentru locuințe, instalații de aer condiționat
pentru mașini, cuptoare, cuptoare cu microunde,
cuptoare de brutărie, sobe, sobe de încălzire,
sobe pentru gătit, cuptoare solare, colectoare
termice solare (încălzire), instalații de iluminat
electrice, aparate de iluminat, tuburi luminoase
pentru iluminat, tuburi luminoase pentru iluminat,
reflectoare, reflectoare pentru vehicule, lămpi
electrice, lămpi cu ulei, lămpi de iluminat, lămpi
de bronzat, lămpi de gaz, lămpi de petrol,
aparate pentru bronzat folosite în solarii, nu
de uz medical, instalații sanitare și de baie
și accesorii pentru instalații, toalete, pisoare
(obiecte sanitare), fântâni, fântâni de ciocolată,
electrice, pernuțe termice, pernuțe electrice de
încălzire, altele decât cele pentru tratamente
medicale, pături electrice, pături electrice de
încălzire, care nu sunt utilizate în scopuri
medicale, huse din materiale textile adaptate
pentru sticle cu apă caldă, covoare încălzite
electric, căni pentru servire încălzite electric,
distribuitoare de băuturi încălzite electric, articole
de îmbrăcăminte încălzite electric, cutii pentru
mâncare încălzite electric, rezervoare de apă
fierbinte încălzite electric, șosete (încălzite
electric) de uz medical, articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, de uz medical, perne încălzite
electric, utilizate în alte scopuri decât cele
medicale, perne încălzite electric pentru animale
de companie, nu de uz veterinar, tăvi și
tigăi electrice, oale de gătit electrice, oale de
gătit, electrice, oale de gătit sub presiune,
electrice, lămpi cu raze solare ultraviolete
pentru scopuri cosmetice, aparate cu leduri
pentru uscarea unghiilor, uscătoare de păr,
uscătoare de păr electrice, uscătoare de păr
de voiaj, încălzitoare de ceară pentru epilat,
aparate de iluminat și reflectoare, accesorii de
reglare și siguranță pentru instalații de apă și
gaz, aparate pentru bronzat, aparate pentru
încălzire și uscare personală, aprinzătoare,
arzătoare, boilere și încălzitoare, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, filtre
pentru uz industrial și casnic, instalații de uscare,
instalații industriale de tratare, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
hote de extracție pentru aragazuri, hote de
extracție a aerului folosite împreună cu mașinile
de gătit, hote de evacuare (hote de bucătărie),
hote cu ventilator pentru cuptor, hote de extracție
pentru bucătărie, ventilatoare folosite în caz de
incendiu pentru evacuarea fumului, ventilatoare
pentru șemineuri, ventilatoare folosite în caz
de incendiu pentru evacuarea gazelor, chiuvete,
căzi.
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14. Ceasuri, ceasuri mecanice, ceasuri sportive,
ceasuri deșteptătoare, ceasuri digitale, ceasuri
electrice, cronografe (ceasuri), ceasuri solare,
bijuterii, bijuterii prețioase, coliere (bijuterii),
medalioane (bijuterii), brățări (bijuterii), cruciulițe
(bijuterii), inele (bijuterii), perle (bijuterii), bijuterii
fantezie, amulete (bijuterii), bijuterii-pandantive,
broșe (bijuterii), ace (bijuterii), lanțuri (bijuterii),
broșe decorative (bijuterii), bijuterii cu diamante,
bijuterii pentru cap, bijuterii, inclusiv imitații
de bijuterii și bijuterii din plastic, accesorii
pentru bijuterii, bijuterii din aur, închizători
pentru bijuterii, bijuterii fantezie, imitații, casete
de bijuterii, casete de bijuterii, cutii pentru
bijuterii, lanțuri de bijuterii, pietre pentru bijuterii,
crucifixe ca bijuterii, bijuterii pentru față, ace
bijuterii pentru pălării, bijuterii din metale
neprețioase, imitații de bijuterii ornamentale,
bijuterii fabricate din argint, bijuterii confecționate
din bronz, bijuterii din metale semiprețioase,
bijuterii din materiale semiprețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterii din pietre
prețioase, bijuterii confecționate din cristal,
bijuterii confecționate din sticlă, ace de rever
(bijuterii), bijuterii din metale prețioase, brățări
de identificare (bijuterii), bijuterii cu pietre
prețioase, săculeți pentru bijuterii, adaptați,
strasuri pentru confecționat bijuterii, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, broșe
placate cu aur (bijuterii), bijuterii sub formă
de mărgele, bijuterii confecționate din pietre
semiprețioase, talismane (bijuterii) din metale
comune, cutii din lemn pentru bijuterii, genți
tip rulou pentru bijuterii, butoni de cămașă,
ace de cravată, cutii pentru ace de cravată,
butoni de manșetă și ace de cravată, agrafe de
cravată, agrafe de cravată din metale prețioase,
amulete pentru inele de chei, inele pentru
chei (inele de chei cu breloc sau portchei
decorativ), lanțuri pentru chei (inele de chei cu
breloc sau portchei decorativ), inele și lanțuri
de chei și brelocuri pentru acestea, inele pentru
chei (decorațiuni mici sau brelocuri) din metale
prețioase, lanțuri pentru ceasuri, lanțuri pentru
chei, brelocuri, brelocuri metalice, brelocuri,
nemetalice, brelocuri din piele, pandantive,
pandantive pentru lanțuri de ceas, brățări din
mărgele, mărgele pentru meditație, mărgele
pentru crearea de bjuterii, brățări cu mărgele
din lemn, ceasornice și ceasuri de mână,
mecanisme de ceasornice și ceasuri, brățări de
ceas, curele de ceas, cutii de ceas, lanțuri de
ceas, ceasuri de buzunar, ceasuri de șemineu,
ceasuri deșteptătoare electronice, ceasuri de
cronometrare, ceasuri de damă, curele de
ceas din piele, brelocuri în formă de ceas,
huse pentru ceasuri de mână, brățări pentru
ceasuri de mână, ceasuri de mână din argint,

casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri,
instrumente pentru măsurarea timpului, pietre
prețioase, perle și metale prețioase și imitații ale
acestora, statuete și figurine, din sau placate cu
metale prețioase sau semiprețioase sau pietre,
sau imitații ale acestora, ornamente din sau
placate cu metale prețioase sau semiprețioase
sau pietre, sau imitații ale acestora, aliaje
de argint, articole decorative (bibelouri sau
bijuterii) pentru uz personal, brelocuri placate cu
metale prețioase, cupe pentru premii din metale
prețioase, cutii decorative fabricate din metale
prețioase, cutii suvenir din metale prețioase,
mătănii, obiecte de artă confecționate din pietre
prețioase, obiecte de artă de argint, obiecte de
artă din metale prețioase, plăci comemorative,
plăcuțe de identificare din metal prețios, trofee
confecționate din aliaje de metale prețioase,
trofee confecționate din metale prețioase, trofee
placate cu metale prețioase, turmaline (pietre
semiprețioase).
16. Felicitări de Crăciun (tipărite), table de scris
albe, cutii pentru vopsele și pensule, benzi
elastice pentru birou, bandă adezivă pentru
hârtie și carton, bandă adezivă pentru articole
de papetărie, suporturi pentru agrafe, pioneze,
clipsuri, agrafe de birou tip bulldog, suporturi
pentru agrafe de hârtie, agrafe de prindere
pentru instrumente de scris, cuțite pentru tăiat
hârtie (articole de birou), cuțite pentru tăiat hârtie
ca parte a aparatelor de tăiat hartie, pentru birou,
coperți de carte, coperți de dosar, coperți pentru
pașapoarte, huse de piele pentru agende, huse
pentru carnete de cecuri, huse pentru păstrarea
și protejarea ștampilelor, agrafe de birou pentru
hârtie, albume fotografice, albume, mape pentru
documente, markere pentru documente, folii
pentru documente, dosare pentru documente
(papetărie), bibliorafturi (birotică), suporturi cu
sertare pentru articole de papetărie (birotică),
articole pentru birou, tăvi pentru birou, lipici
pentru birou, bibliorafturi pentru birou, clasoare
pentru birou, capsatoare pentru birou, coșuri
de birou pentru accesorii de birou, agende
de planificare pentru birou, agende, agende
personale, jurnale și agende, plicuri (papetărie),
capse (papetărie), papetarie imprimata, cutii
pentru papetărie, adezivi pentru papetărie, folii
transparente (papetărie), papetărie (articole de
-), carioci, carioci pentru scris, pixuri și stilouri
(articole de birou), creioane, planșete pentru
desen (articole pentru pictură), șevalete pentru
pictură, pânze pentru pictură, pictură (cutii
pentru -) (rechizite școlare), seturi de pictură
pentru artiști, seturi de pictură pentru copii,
mănuși cu care se aplică culoarea în pictură,
truse de pictură pentru arte plastice și lucru
manual, bavete din hârtie, bavete din hârtie



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/03/2023

pentru bebeluși, bavete cu mâneci, din hârtie,
șervețele din hârtie, șervețele pentru baie,
din hârtie, hârtie pentru șervețele, șervețele
de hârtie, șervețele din celuloză, șervețele de
unică folosință, șervețele din hârtie pentru față,
șervetele de masă din hârtie, șervețele pentru
demachiat, din hârtie, șervețele de hârtie pentru
uz casnic, șervețele din celuloză de uz cosmetic,
pungi de hârtie, pungi de hârtie pentru cadouri,
pungi și saci de hârtie, pungi de hârtie pentru
ambalat, pungi de ambalat din hârtie, pungi de
hârtie pentru cumpărături, pungi de hârtie folosite
la coacere, pungi de cadou, din hârtie, pentru vin,
pungi din hârtie pentru excrementele animalelor
de companie, pungi de hârtie de uz casnic pentru
deșeuri alimentare, pungi (învelitoare, săculețe)
de ambalaj din hârtie sau material plastic,
plicuri, plicuri de papetărie, plicuri de hârtie
pentru împachetare, cutii pentru dosare, cutii
pentru creioane, cutii din carton ondulat, cutii
confecționate din hârtie, cutii pentru depozitarea
revistelor, cutii de ambalat din carton, cutii
pentru ambalat din hârtie, figurine (statuete) din
papier mâché, litografii (obiecte de artă), picturi,
picturi artistice, picturi (tablouri) înrămate sau nu,
picturi și lucrări caligrafice, reproduceri de picturi,
portrete sub formă de picturi, imagini sub formă
de picturi, acuarele, planșe pentru acuarele,
cutii cu acuarele pentru copii, pungi din plastic
pentru scutece de unică folosință, șabloane
pentru unghii, hârtie și carton, materiale pentru
filtrare din hârtie, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, articole decorative din hârtie pentru
centrul mesei, bannere din hârtie, batistuțe de
hârtie, cartonașe cu nume pentru mese, cârpe
de șters din hârtie, decorațiuni de hârtie pentru
masă, decorațiuni din carton pentru alimente,
dischete demachiante din hârtie, filtre de apă
din hârtie, fanioane de hârtie, filtre de cafea
din hârtie, foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare, foi din
hârtie sau plastic cu control al umidității, pentru
ambalarea produselor alimentare, ghirlande de
hârtie, hârtie absorbantă, hârtie de împachetat
alimente, hârtie igienică, hârtie parfumată pentru
dulapuri, hârtie pentru raft, hârtie pentru sertare,
parfumată sau neparfumată, hârtie pergament,
hârtie plantabilă cu semințe (papetărie), lopățele
din carton pentru eliminarea excrementelor
animalelor de companie, pancarte din hârtie sau
carton, placarde din hârtie, prosoape de hârtie,
prosoape de hârtie pentru mâini, prosoape de
hârtie utilizate la curățenie, învelișuri din hârtie

pentru colaci de wc, pungi pentru ambalare din
hârtie biodegradabilă, role de bucătărie (hârtie),
role de hârtie igienică, role de hârtie pentru
case de marcat, stegulețe decorative din hârtie,
suporturi de carton pentru pahare de bere,
șervete de masă, din carton, șervete din hârtie
de uz cosmetic, șervețele de hârtie de pus sub
cești, șervețele de toaletă din hârtie, șervețele
din celuloză de uz casnic, traverse de masă din
hârtie, umbreluțe din hârtie pentru cocteiluri.
21. Aparate de făcut vafe, neelectrice,
vase pentru condimente, recipiente pentru
condimente, solnițe pentru condimente, rafturi
pentru condimente, seturi de condimente, râșnițe
pentru condimente (neelectrice), seturi de masă
pentru condimente, suporturi pentru ouă, tigăi
pentru ouă, forme pentru ochiuri de ouă,
pahare pentru ouă, nu din metale prețioase,
suporturi din plastic de ouă pentru uz casnic,
dispozitive neelectrice de spart ouă pentru uz
casnic, pensule pentru buze, pensule pentru
alimente, pensule pentru contur de ochi, perii,
perii cosmetice, perii pentru unghii, perii pentru
pardoseală, perii pentru haine, perii de baie,
perii pentru curățat, perii pentru biberoane, perii
pentru spate, perii pentru prăjituri, perii pentru
rimel, suporturi pentru veselă, perii pentru păr,
suporturi pentru bețișoare parfumate, aparat
pentru parfumarea aerului, suporturi de cuțite
pentru masă, veselă, altele decât cuțite, furculițe
și linguri, veselă, altele decât furculițe, cuțite
și linguri, suporturi pentru a sprijini cuțitele
la masă, ustensile de bucătărie, cu excepția
furculițelor, cuțitelor și lingurilor, huse pentru
mese de călcat, coșuri de uz casnic, perii pentru
uz casnic, recipiente de uz casnic, instrumente
de uz casnic, raclete de uz casnic, palete
de uz casnic, pulverizatoare de uz casnic,
tăvi de uz casnic, pipete pentru uz casnic,
râșnițe manuale de uz casnic, coșuri împletite
de uz casnic, palete neelectrice de uz casnic,
recipiente izolate pentru uz casnic, recipiente
termoizolante pentru uz casnic, tăvi degradabile
de uz casnic, mixere neelectrice de uz casnic,
autoclave neelectrice pentru uz casnic, veselă
(ustensile de uz casnic), bureți artificiali pentru
uz casnic, materiale textile antistatice de uz
casnic, coșuri de pâine de uz casnic, mănuși din
cauciuc pentru uz casnic, mănuși din cauciuc de
uz casnic, tăvi de uz casnic, din hârtie, bureți
de curățat de uz casnic, răzătoare (ustensile
de uz casnic neelectrice), produse din sticlă
de uz casnic, recipiente pentru compost, de
uz casnic, mănuși de bumbac de uz casnic,
coșuri de rufe de uz casnic, recipienți pentru
gheață, de uz casnic, forme pentru colțunași
de uz casnic, coșuri de bambus de uz casnic,
storcătoare de tub de uz casnic, instrumente de
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spălat geamuri (pentru uz casnic), separatoare
de ouă, neelectrice, de uz casnic, coșuri din
metal comun pentru uz casnic, boluri din plastic
(recipiente de uz casnic), recipiente pentru
loțiuni, goale, de uz casnic, coșuri de sortat rufe,
de uz casnic, dispozitive pentru presat tuburile,
de uz casnic, tirbușoane, tirbușoane cu cuțite,
tirbușoane, electrice și neelectrice, linguri pentru
înghețată, linguri de cafea, linguri pentru orez,
linguri pentru zahăr, linguri de servit, lingurițe
pentru miere, vase, vase de gătit din hârtie, vase
non-electrice de gătit orez, tigăi, tigăi neelectrice,
tigăi pentru clătite, tigăi din sticlă, tigăi orientale
(wokuri), tigăi de prăjit, tigăi cu mâner, tigăi
pentru prăjit, tigăi întinse pentru gătit, oale de
gătit, oale de gătit sub presiune, prese pentru
usturoi acționate manual, mojare pentru utilizare
în bucătărie, suporturi de căni, suporturi pentru
scobitori, suporturi pentru prosoape, suporturi
pentru linguri, suporturi pentru tort, suporturi
pentru pahare, suporturi pentru oale, suporturi
pentru buchete, suporturi pentru bureți, suporturi
pentru perii, suporturi pentru ceainice, suporturi
de pahare, suporturi pentru căni, suporturi pentru
săpunuri, suporturi pentru brioșe, aplicatoare
pentru cosmetice, recipiente pentru cosmetice,
suporturi pentru cosmetice, distribuitoare pentru
cosmetice, rafturi pentru cosmetice, piepteni,
periuțe de dinți, periuțe de dinți manuale, capete
pentru periuțe de dinți electrice, ață dentară,
dispensere de ață dentară, scobitori cu ață
dentară, separatoare din spumă pentru degetele
de la picioare folosite în pedichiură, separatoare
din spumă pentru degetele de la picioare, folosite
la pedichiură, pămătufuri pentru pudrat, mănuși
de grădinărit, jardiniere, jardiniere supraînălţate
de grădină, stropitori, capete de stropitori, duze
de furtunuri pentru stropit, duze de furtun pentru
stropit, seringi pentru stropit flori și plante, cutii
adaptate pentru ustensile cosmetice, suporturi
pentru fiare de călcat, material pentru îngrijirea
articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte,
statui, figurine, plăci și obiecte de artă din
materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
incluse în această clasă, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, bare pentru prosop, nu
din metal prețios, bazine (recipiente), boluri
pentru bărbierit, capace pentru cutii de șervețele,
coșuri pentru prosoape, cădițe pentru bebeluși,
cădițe portabile pentru nou născuți, căzi de
plastic pentru copii, distribuitoare pentru săpun
lichid (pentru uz casnic), dozatoare de gel
de duș, dozatoare pentru creme de îngrijire
a pielii, dozatoare pentru șampon, etajere
pentru cadă din material plastic, inele pentru

prosoape, inele pentru prosoape (accesorii
de baie), inele pentru prosop, nu din metal
prețios, inele și bare pentru suportul prosoapelor,
pulverizatoare de parfum (atomizatoare), rafturi
pentru geluri de duș, rafturi pentru prosoape,
rafturi pentru săpun de mâini, rafturi pentru
șampon, recipiente pentru săpun, savoniere,
suporturi de pahare pentru baie, suporturi de
perete pentru săpun, suporturi pentru gel de
duș, suporturi pentru hârtia de toaletă, suporturi
pentru periile de wc, suporturi pentru pămătufuri
de bărbierit, suporturi pentru role de hârtie
igienică, suporturi pentru șampoane, suporturi
pentru săpun de mâini, suporturi verticale pentru
hârtie igienică, vase din ceramică, aspersoare,
baghete pentru pulverizare pentru furtunurile
de grădină, boluri pentru decorațiuni florale,
boluri pentru flori, capace din plastic pentru
ghivece de flori, coșuri de flori, coșuri pentru
plante, duze din plastic pentru pulverizare,
duze pentru furtunuri de apă, farfurioare
pentru ghivece de flori, ghivece de ceramică,
ghivece de flori, ghivece de lut, ghivece din
ceramică, glastre pentru plante, perii pentru
gazon, suporturi pentru plante (aranjamente
florale), pulverizatoare atașate la furtunurile
de grădină, pulverizatoare pentru furtunuri de
grădină, recipiente pentru flori, recipiente pentru
reamenajarea plantelor, seringi cu apă pentru
pulverizarea plantelor, seringi pentru grădină,
instrumente pentru stropire, suporturi pentru
ghivece de flori, terarii de apartament (pentru
animale), terarii de apartament (pentru plante),
tăvi pentru semințe, vaze pentru podea, vaze, nu
din metal prețios, acvarii și vivarii, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, adăpători,
adăpători acționate de animale domestice,
piepteni pentru animale, biberoane pentru
animale mici, boluri pentru băut pentru animale
de companie, boluri pentru hrănirea animalelor
de companie, automate, boluri pentru peștișori,
perii pentru cai, colivii pentru păsări, cuști pentru
animale de companie, dispozitive de hrănire
pentru păsări, dispozitive de hrănire pentru
hrănirea păsărilor în colivii, dispozitive de hrănire
pentru păsări sub formă de recipiente, dispozitive
electronice de hrănire pentru animale de
companie, filtre destinate utilizării în litiere pentru
pisici, iesle pentru animale, inele pentru păsări,
jgheaburi, litiere pentru animale de companie,
lopățele pentru îndepărtarea excrementelor
animalelor de companie, mănuși pentru îngrijirea
animalelor, mănușă de toaletat animale de
companie, perii de dinți pentru animale, perii
de sârmă pentru cai, perii pentru îngrijirea
animalelor, perii pentru țesălarea cailor, păr
de animale (perii și pensule), recipiente pentru
hrana păsărilor, scăldătoare pentru păsări,
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țesale, geamuri pentru mașini, plăci de sticlă,
panouri din sticlă (articol semiprelucrat).
22. Hamace, sfori, sfori de cânepă, sfori
pentru baloți, sfori pentru legare, sfori din
hârtie, sfori de sisal, sfori pentru ambalat,
sfori (nemetalice) pentru manevrarea articolelor,
sfori (nemetalice) pentru asigurarea articolelor,
sfori răsucite pentru agățarea tablourilor, sfori
(nemetalice) pentru ridicarea articolelor, sfori
răsucite pentru ferestre tip ghilotină, sfori din
materiale nemetalice folosite la manevrarea
încărcăturilor, corzi și corzi sintetice, corzi
pentru corturi, corzi pentru alpinism, corzi din
materiale plastice, corzi fabricate din fibre textile,
plase pentru pescuit, prelate, copertine (prelate),
prelate pentru corturi, prelate de camuflaj,
învelișuri impermeabile (prelate), marchize și
prelate, prelate (pentru nave), prelate pentru
autovehicule (neajustate), prelate (copertine)
pentru vehicule, prelate (nu pentru nave),
prelate (neadaptate) pentru autocamionete,
prelate pentru vehicule neajustate, prelate
pentru bazine de înot, prelate din pânză
de cânepă, saci, saci poștali, saci pentru
depozitare, saci de rufe, saci pentru dormit,
saci pentru depozitarea materialelor, saci pentru
transportul deșeurilor, saci pentru transportul
materialelor, saci fabricați din materiale textile,
saci din plasă pentru depozitare, pungi din
material textil pentru ambalare, sacoșe și saci
pentru împachetare, depozitare și transport,
sacoșe (saci) confecționate din materiale
plastice sintetice pentru depozitare în vrac,
frânghii, șnururi, curele și benzi, bumbac
brut, cânepă prelucrată, fibre de bumbac,
fibre de cânepă, fibre de mătase, fibre de
in (în formă brută), fibre de cânepă (în
formă brută), fibre naturale, fibre textile, fibre
textile brute, fibre textile nețesute, iută, mohair,
înlocuitori pentru materiale textile fibroase brute,
rafie, acoperire din plastic destinată utilizării
ca protecție împotriva stropirii, acoperitoare
de genul prelatelor, acoperitoare de genul
prelatelor pentru vehicule, acoperișuri pentru
ambarcațiuni, canava pentru înfășurat plante,
copertine de pânză, copertine din materiale
textile, copertine din plastic, corturi, corturi (nu
pentru camping), corturi pentru duș, corturi
pentru pescuitul cu undița, corturi gonflabile
pentru alpinism sau camping, corturi realizate
din materiale textile, corturi swag de camping,
foi de acoperire impermeabile (prelate), folii din
material plastic (copertine), parasoluri (exterior),
din materiale textile, paravane pentru protecția
împotriva vântului, pânză impermeabilă, prelate
din plastic cu utilizări multiple, țesături pentru
umbrare și pavilioane, căptușeli realizate din
pânze nețesute, deșeuri de bumbac (umplutură),

materiale de capitonare, amortizare și de
umplutură, cu excepția hârtiei, cartonului,
cauciucului sau materialelor plastice, materiale
de căptușire, altele decât cele din cauciuc sau
plastic folosite la fixarea încărcăturilor, materiale
de căptușire, altele decât cele din cauciuc
sau plastic folosite la susținerea încărcăturilor,
materiale de căptușire, altele decât cele din
cauciuc sau plastic pentru perne, materiale
(saci) pentru ambalarea produselor granulate în
vrac, materiale pentru căptușire, umpluturi din
fibre sintetice, recipiente textile pentru ambalare
industrială, puf de plapumă (pene), umplutură
pentru perne tapisate, vată pentru umplutură
și capitonare a tapiseriei, materiale pentru
umplere și capitonare, plase, lațuri (capcane),
plase de grădină, plase de cânepă, plase de
pescuit, plasă de protecție împotriva păsărilor și
insectelor, plase paravânt, plase pentru frunze,
plase pentru năvoade, plase pentru păsări, plase
pentru umbrit, plase și broderii de mătase,
țesături de bumbac, mape textile poștale, plase
(saci) de împachetat din hârtie pentru transport
în vrac, plase (saci) pentru transport, plase (saci)
pentru materiale de împachetat în vrac, pungi de
cadou, din material textil, pentru vin, pungi de
plastic sigilabile pentru stocare în vrac, pungi de
ambalat (saci) din plastic pentru depozitarea în
vrac, saci de iută (pentru uz industrial), saci de
canava pentru depozitare, saci de plasă pentru
spălarea lenjeriei, saci din bumbac (pentru uz
industrial), săculețe de cadou, din material textil,
plase pentru pescuitul cu undiţa, plase pentru
pescuit.
26. Coronițe artificiale de Crăciun, ghirlande
artificiale de crăciun, copaci artificiali (alții decât
pomi de crăciun), pomi artificiali, cu excepția
pomilor de crăciun, coronițe artificiale de crăciun
cu lumini încorporate, ghirlande artificiale de
crăciun cu lumini încorporate, benzi elastice
pentru păr, croșete pentru covoare, croșete,
croșete (mercerie), croșete de brodat, carcase
adaptate pentru păstrarea croșetelor, peruci,
peruci de clovn, benzi pentru fixarea perucilor,
bărbi false, agrafe pentru păr, agrafe (accesorii
pentru păr), agrafe de prins părul, agrafe și
cleme de păr, agrafe speciale pentru eșarfele
de obi (obi-dome), elastice de păr, panglici
și funde, nu din hârtie, pentru împachetat
cadouri, panglici (mercerie), panglici decorative,
panglici pentru împachetare, panglici elastice
pentru păr, panglici din materiale textile, panglici
pentru împachetat cadouri, panglici, șnururi
(cu excepția broderiei), panglici decorative din
material textil, funde pentru păr, ornamente
pentru păr, elastice pentru păr, fileu pentru
păr, ondulatoare pentru păr, bonete pentru
vopsirea părului, ghirlande artificiale, ghirlande
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și coroane artificiale, agrafe folosite la ondularea
părului, clipsuri de ondulat părul, ace de ondulat
părul, perii de ondulat părul, cu excepția celor
electrice, ornamente pentru pălării, brelocuri
decorative pentru ochelari, ondulatoare de păr,
altele decât articolele manuale, suveici pentru
confecționarea plaselor de pescuit, suveici
pentru realizarea plaselor de pescuit, ace și
ace cu gămălie pentru entomologie, articole de
păr (decorativ, fixare și protetice), brelocuri (nu
ca bijuterii sau pentru chei, inele sau lanțuri),
fructe, flori și legume artificiale, ace, ace cu
gămălie, ace de brodat, ace de cizmărie, ace
de cusut, ace de pânză, ace de pălărie pentru
fixarea pălăriilor, ace de siguranță, ace de
tricotat, ace de șelărie, ace pentru legătorie,
aplice (mercerie), aplice din material textil
(mercerie), balene pentru îmbrăcăminte, balene
de corsete, bandă de fixare cu copci moș-
babă, benzi cu arici (articole de mercerie),
benzi de materiale textile, benzi pentru fixarea
manșetelor, bolduri, bobine pentru ața de
broderie sau lână (nu componente de mașini),
bobine pentru fire de tricotat (altele decât
părți de mașini), borduri pentru îmbrăcăminte,
dantelă pentru bordare, borduri și tivuri pentru
haine, brasarde, bride (confecții), broderie,
broderie pentru îmbrăcăminte, broșe (accesorii
de îmbrăcăminte), butoni, capse (dispozitive de
încheiere) pentru încălțăminte, capse pentru
îmbrăcăminte, casete de ace, nu din metale
prețioase, catarame pentru curea, catarame
pentru genți, ciucuri (pasmanterie), cleme de
pantaloni pentru cicliști, cocarde, copci de tip
moș și babă, copci pentru corsaje, copci pentru
îmbrăcăminte, cutii de ace, cutii de croitorie,
dantele, dantele brodate, degetare pentru
cusut, ecusoane brodate pentru haine, elastic
pentru utilizare în croitoria de damă, fermoare,
etichete din material textil pentru marcarea
numelui pe articole de îmbrăcăminte, fermoare
pentru genți, franjuri, forme din material textil
pentru peticire, funde ca articole de mercerie,
funde din material textil pentru ambalare,
funde pentru articole de îmbrăcăminte, articole
de mercerie (cu excepția firelor), moțuri
(pompoane), mărgele ceramice, altele decât cele
pentru confecționarea bijuteriilor, mărgele de
sticlă, altele decât cele pentru confecționarea
bijuteriilor, mărgele pentru meșteșuguri, mărgele
pentru ornament, nasturi, mărgele, altele decât
pentru confecționat bijuterii, întărituri pentru
tivirea articolelor de îmbrăcăminte, paiete,
panglici pentru medalii, panglici pentru încrețit
perdele, panglici textile pentru împachetare,
pernițe de ace, petice decorative, petice pentru
haine, petice pentru repararea hainelor, piese
care se lipesc la cald, pentru repararea

articolelor textile, seturi de cusut, sule de
cizmărie, truse de împletit, volane de fuste,
urechi pentru șireturi de încălțăminte, șireturi de
încălțăminte.
27. Covorașe de tip puzzle (produse pentru
acoperirea podelelor), materiale de covoare
și covoare, covoare pentru duș, covoare de
cauciuc, covoare pentru hol, covoare pentru
ușă, covoare, carpete și preșuri, covoare și
mochete (textile), preșuri și covoare de mașină,
material antiderapant pentru partea inferioară
a covoarelor, saltele de lupte, saltele de
gimnastică, saltele de gimnastică, saltele de
exerciții pentru săli de sport, covorașe de
yoga, tapet, borduri pentru tapet, tapet de
plută, tapete de plastic, tapet izolator pentru
pereți, tapet din material textil, tapet de rășină
din vinil, tapet acoperit cu material textil,
tapet cu efect vizual 3d, tapete cu strat de
material textil, tapet sub formă de căptușeli
de perete adezive și decorative, de mărimea
camerei, acoperiri din hârtie pentru pereți,
acoperiri din plastic pentru pereți, acoperiri
pentru pereți din materiale textile, articole
decorative pentru perete (netextile), articole
netextile, decorative pentru pereți, lucrate
manual, articole pentru acoperirea pereților,
covoare de lână lucrate manual, tapiserii
murale, cu excepția celor din materiale textile,
acoperiri antiderapante de pardoseală pentru
utilizare la scări, acoperiri cu proprietăți izolante
pentru pardoseli, articole de acoperit podelele,
cu suprafața dură, articole protectoare pentru
acoperirea podelelor, material antialunecare
pentru utilizare sub acoperirile de pardoseală,
straturi suport antiaderente.
28. Pocnitori de Crăciun, păpuși de Crăciun,
pomi de Crăciun artificiali, ornamente pentru
pomul de Crăciun, ciorapi pentru cadourile
de Crăciun, pomi de Crăciun de jucărie,
clopoței pentru pomul de Crăciun, zăpadă
artificială pentru pomul de Crăciun, suporturi
pentru pomi de Crăciun, ornamente pentru
pomul de Crăciun necomestibile, ornamente
pentru suportul pomului de Crăciun, ornamente
muzicale pentru pomul de Crăciun, suporturi
de lumânări pentru brazi de Crăciun, decorații
pentru pomul de Crăciun (altele decât cele
comestibile sau pentru iluminat), ornamente
pentru pomul de Crăciun (cu excepția articolelor
de iluminat și a dulciurilor), puzzle-uri, covoare
de joacă puzzle (jucării), benzi elastice pentru
yoga, jucării adaptate pentru activități educative,
labe pentru înot, veste pentru înot, centuri de
înot, plute pentru înot, colaci de înot, echipament
pentru înot, aripioare pentru înot, mănuși pentru
înot, plute gonflabile pentru înot, mănuși de
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înot palmate, colaci pentru scăldat și înot,
echipamente de plutire pentru înot, saltele de
joacă pentru bebeluși, cercuri de yoga, panglici
decorative (articole pentru petrecere), panglici
special adaptate pentru gimnastică ritmică, măști
de carnaval, pălării de petrecere, pălării din
hârtie pentru petreceri, fluiere pentru ademenit
vânatul, fluiere pentru păsări (momeli), momeli
pentru vânătoare sau pescuit, confeti, pocnitori
pentru petreceri, jucării antistres, paravane de
camuflaj pentru vânătoare, articole de camuflare
pentru vânătoare (articole de sport), articole de
camuflare pentru vânătoare de rațe (articole
de sport), articole de pescuit, respectiv: cârlige
de undiță, cutii de ustensile pentru pescuit,
cutii de insecte pentru pescuit (articole de
pescuit), aruncătoare de momeală, genți pentru
mulinete, momeală pentru pescuit, mincioguri
de pescuit, mulinete pentru pescuit, plute de
pescuit, plute pentru pescuit, suporturi pentru
undițe, bumeranguri, bărci gonflabile pentru
pescuit, capcane în apă pentru vânarea păsărilor
de apă, cutii cu nade pentru pescuit (articole
de pescuit), fluiere de ademenit vânatul, fluiere
pentru păsări (momeli), genți adaptate pentru
pescuit, hamuri pentru pescuit, gute de pescuit,
harpoane folosite la pescuit, indicatoare de
mușcătura peștelui pentru pescuit la copcă,
indicatoare de presiune electronice folosite
la pescuitul cu undiță, lansete de pescuit,
momeală (artificială), momeală artificială de
aruncat în apă pentru pescuit, mânere pentru
undițe, nade pentru pescuit, plase pentru
pescuitul cu undița, tocuri pentru undițe de
pescuit, ținte false pentru vânătoare, paravane
de camuflaj pentru vânătoare, adăposturi de
vânătoare (articole de sport), articole de
camuflare pentru vânătoare (articole de sport),
articole de scoatere a peștelui din cârlige de
undiță (accesorii de pescuit), dispozitive pentru
atragerea căprioarelor, echipament de pescuit,
mincioguri de pescuit, plute de pescuit, cârlige
de pescuit, lansete de pescuit, genți de pescuit,
gute de pescuit, momeală artificială de pescuit,
momeală de pescuit (sintetic), nadă artificială
de pescuit, senzori de mușcătură (pescuit),
vârtejuri (unelte de pescuit), juvelnice (unelte
de pescuit), cutii de insecte pentru pescuit
(articole de pescuit), cutii cu nade pentru
pescuit (articole de pescuit), plute de pescuit
luminoase, tocuri pentru undițe de pescuit,
vergi de undițe pentru pescuit, suporturi pentru
undițe de pescuit, vergi de pescuit pentru
personalizare, cutii de ustensile pentru pescuit,
greutăți de plumb pentru pescuit, indicatoare
de mușcătura peștelui pentru pescuit la copcă,
momeală artificială de aruncat în apă pentru
pescuit, suporturi de undiță pentru pescuitul

de pe mal, articole de scoatere a peștelui
din cârlige de undiță (accesorii de pescuit),
dispozitive de control pentru jocuri sub formă de
undiță, pentru jocuri de pescuit, suporturi pentru
undițe, mânere pentru undițe, cârlige de undiță,
blocstarturi (echipamente de înot), echipamente
protectoare pentru taekwondo, echipamente
pentru terenuri de joacă, scripeți-blocători
(echipamente pentru alpinism), genți adaptate
special pentru echipamente sport, echipamente
pentru sport și exerciții fizice, articole și
echipamente pentru vânătoare și pescuit,
respectiv: cârlige de undiță, cutii de ustensile
pentru pescuit, cutii de insecte pentru pescuit
(articole de pescuit), aruncătoare de momeală,
genți pentru mulinete, momeală pentru pescuit,
mincioguri de pescuit, mulinete pentru pescuit,
plute de pescuit, plute pentru pescuit, suporturi
pentru undițe, bumeranguri, bărci gonflabile
pentru pescuit, capcane în apă pentru vânarea
păsărilor de apă, cutii cu nade pentru pescuit
(articole de pescuit), fluiere de ademenit vânatul,
fluiere pentru păsări (momeli), genți adaptate
pentru pescuit, hamuri pentru pescuit, gute de
pescuit, harpoane folosite la pescuit, indicatoare
de mușcătura peștelui pentru pescuit la copcă,
indicatoare de presiune electronice folosite
la pescuitul cu undiță, lansete de pescuit,
momeală (artificială), momeală artificială de
aruncat în apă pentru pescuit, mânere pentru
undițe, nade pentru pescuit, plase pentru
pescuitul cu undița, tocuri pentru undițe de
pescuit, ținte false pentru vânătoare, paravane
de camuflaj pentru vânătoare, adăposturi de
vânătoare (articole de sport), articole de
camuflare pentru vânătoare (articole de sport),
articole de scoatere a peștelui din cârlige de
undiță (accesorii de pescuit), dispozitive pentru
atragerea căprioarelor, aparate pentru cățărat
(echipamente pentru terenuri de joacă), jetoane
și zaruri (echipamente pentru jocurile de noroc),
huse adaptate pentru rachete de tenis, joystick-
uri pentru jocuri video, sfori pentru zmeie,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri de
joacă, jucării, jocuri și articole de joacă, aparate
pentru genuflexiuni, aparate pentru culturism,
aparate pentru antrenament sportiv, aparate
pentru antrenamente (exerciții fizice), aparate
pentru exerciții abdominale, aparate pentru
tonifierea corpului (exerciții fizice), apărători de
genunchi (articole de sport), apărători de tibie
(articole de sport), apărători de tibie de uz sportiv,
arcuri (pentru tir cu arcul), arbalete (aparate
pentru sport), articole de gimnastică, articole
de gimnastică și de sport, articole de sport,
articole și echipament de sport, bandaje de mâini
pentru uz sportiv, bare de halteră, bănci de
exerciții, bănci pentru abdomene, bănci pentru
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gimnastică, bare paralele (pentru gimnastică),
bare pentru exerciții, bâte (articole sportive),
benzi pentru masă de biliard (echipament pentru
jocuri), bețe de schi, bile de biliard, cadre pentru
genuflexiuni, coarde de sărit, coșuri de baschet,
cretă pentru tacuri de biliard, cutii pentru mingi
de tenis, discuri de greutăți pentru haltere,
dispozitive manuale de exerciții pentru picioare,
echipament de antrenament în arte marțiale,
echipament de biliard, echipament pentru fotbal,
echipament pentru scrimă, echipament pentru
volei, echipamente pentru sport, florete de
scrimă, fluturași (badminton), gantere (pentru
ridicare de greutăți), genunchiere pentru fotbal,
greutăți pentru picioare (articole de sport),
haltere, haltere pentru ridicare de greutăți, huse
adaptate pentru bețe de schi, huse pentru
rachete, inele pentru sport, jocuri cu bile, jocuri
sportive, mănuși de fotbal, mănuși de box,
mănuși de baseball, mănuși de golf, mănuși de
handbal, mănuși de hochei, mese de biliard,
mingi (articole sportive), mingi antistres din
materiale maleabile, mănuși pentru lupte, măști
de scrimă, mingi de baschet, mingi de handbal,
mingi de plajă, mingi de sport, mingi de
tenis, mingi de volei, patine, patine de gheață,
patine cu rotile, pistoale cu bile de vopsea,
plase (articole de sport), plase de baschet,
plase pentru volei, popice, pompoane pentru
majorete, porți pentru fotbal, protecții de corp
pentru sport, pucuri de hochei, rachete de tenis,
saci de box, schiuri, sănii, skateboarduri, fileuri
pentru tenis, trepte pentru aerobic, trambuline
pentru antrenament, vârfuri de tac, zmeie, ținte
electronice pentru jocuri și sporturi, ținte pentru
uz sportiv.

───────

(210) M 2023 01976
(151) 02/03/2023
(732) CONSTANTIN MIHAIL

FLORESCU, STR. MARIA
GHICULESCU, NR. 34, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ROVALCONS SRL, STR.
ORIZONTULUI, NR. 1, BL. R10,
ET. 7, AP. 27, JUD. PRAHOVA,
CÂMPINA, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

CAFEAUA VAMPIRULUI

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.09;
27.05.17; 27.05.19

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

clase:
30. Cafea, bauturi din cafea.

───────
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(210) M 2023 01977
(151) 02/03/2023
(732) SDC METAL SRL, STR. MORILOR,

NR. 32, JUD. VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR.11 IUNIE, NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET.1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
SDC METAL

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

6. Constructii metalice, constructii metalice
prefabricate, constructii metalice sudate.

───────

(210) M 2023 01980
(151) 02/03/2023
(732) SC REGAL TELONLINE SRL,

STR. LĂCRĂMIOARELOR, NR. 15,
SAT TĂTĂRANI, JUD. PRAHOVA,
COM. BĂRCĂNEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

FreeSound

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10

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

clase:
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și

fotografice, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu aparate pentru cercetare
științifică și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate, instrumente și
cabluri pentru electricitate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți.

───────

(210) M 2023 01981
(151) 02/03/2023
(732) AGROGRAND SERV SRL, SAT

IANCA, STR. CORABIEI, NR. 18,
JUD. OLT, COM. IANCA, OLT,
ROMANIA

(540)
AGROGRAND SERV

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

30. Produse de patiserie, specialitati de
patiserie, amestecuri de patiserie, deserturi
preparate, produse de patiserie continand
creme, produse de patiserie cu ciocolata,
produse de brutarie, amestecuri pentru produse
de brutarie.
35. Publicitate, servicii de comert online si prin
magazine proprii cu produse de patiserie si
produse de brutarie, servicii de vanzare cu
ridicata in legatura cu produse de brutarie,
servicii de comert cu amanuntul in legatura cu
produse de brutarie si patiserie.

───────
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(210) M 2023 01982
(151) 02/03/2023
(732) BIG SECURITY PROTECTION

SRL, BD. INDEPENDENȚEI,
NR. 14/A, JUD. SATU MARE,
MUN. SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

(740) ACTA MARQUE - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. EUGEN BROTE, NR.
8, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

(540)

BIG SECURITY PROTECTION

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.17; 02.01.02

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

clase:
37. Servicii de instalare sisteme de pază, servicii
de instalare sisteme antiefracţie şi antiincendiu,
servicii de instalare/montare sisteme de alarmă,
sisteme şi echipamente pentru supraveghere
video, sisteme şi echipamente de control acces,
interfoane, echipamente de avertizare, servicii
de instalare şi construcţii auxiliare pentru sisteme
de pază, montare de sisteme alarmă auto şi
pentru imobile, montare de sisteme electronice
de control acces şi supraveghere video, instalare
şi reparare de dispozitive de alarmă în caz de
furt, instalare de echipamente de securitate și

de siguranță, întreținere și service de alarme
de securitate, servicii de informații referitoare la
întreținerea sistemelor de securitate, servicii de
informații referitoare la instalarea de sisteme de
securitate, servicii consultative privind instalarea
de echipamente de securitate și de siguranță,
instalare și reparare de dispozitive de alarmă
antifurt, instalare și reparare de dispozitive de
alarmă anti-incendiu, întreținere și reparații de
sisteme de alarmă anti-incendiu.
38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
servicilor de pază, servicii de dispecerat pentru
monitorizarea sistemelor de supraveghere,
alarmare şi protecţie, servicii de monitorizare
(cu ajutorul aparatelor) şi intervenţie rapidă prin
echipaje specializate, servicii de transmisie și
recepție a datelor cu ajutorul mijloacelor de
telecomunicații, servicii de transmisie securizată
de date, sunete și imagini.
39. Servicii de transport securizat al bunurilor
şi valorilor, servicii de transport securizat pentru
bunuri si persoane, transport securizat de
valori, transport de valori în vehicule securizate,
transport de valori păzit, transport de bani
și valori, transport păzit de bani și obiecte
de valoare, servicii de informații referitoare
la transportul securizat, transport securizat de
bunuri, transport securizat cu camion.
45. Gardă de corp personală (escortă), escortă
personală (gardă de corp), servicii prestate de
gardă de securitate, monitorizarea sistemelor
de securitate, consultanță în materie de
securitate, consultanță în materie de securitate
fizică, servicii de securitate pentru protecția
persoanelor, servicii de securitate pentru
evenimente publice, evaluare a riscurilor în
materie de securitate, servicii de monitorizare
electronică în scopuri de securitate, servicii
de securitate pentru protecția fizică a
persoanelor, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor, servicii
de consultanță în domeniul nevoilor de securitate
ale întreprinderilor comerciale și industriale,
servicii prestate de un agent de securitate pentru
protecția proprietății și persoanelor, servicii de
consultanță în domeniul investigațiilor private,
supravegherea alarmelor antiefracție, servicii de
pază antiefracție.

───────
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(732) AMROU AL RHANI TALLAJ, STR.

EMIL GÂRLEANU, NR. 11, BL. A8,
SC. 2 , ET. 2, AP. 39, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

AT PERFORMANCE

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

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

7. Echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și
pentru minerit, echipament pentru mișcare
și manevrare, echipament pentru măturare,
curățare și spălare, generatoare de electricitate,
mașini de distribuire, mașini și mașini-unelte
de urgență și salvare, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
pompe, compresoare și suflante, generatoare
de curent, generatoare de electricitate, foarfecă
de descarcerare (foarfece de salvare electrice).
accesorii cu capăt pentru uneltele electrice,
acoperiri pentru camă (piese de mașini),
actuatoare lineare pneumatice sau hidraulice,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
acumulatoare de vid pentru motoare cu
combustie internă, acumulatoare hidraulice,

acumulatoare hidropneumatice, lanțuri de
acționare, altele decât cele pentru vehicule
terestre, motoare de acționare, altele decât cele
pentru vehicule terestre, acționări hidrostatice,
acționări liniare, adaptoare la țevi (piese pentru
mașini), adaptoare pentru bobine (componente
ale mașinilor industriale), adaptoare pentru
burghie (piese pentru mașini), adaptoare pentru
mașini unelte, motoare cu aer comprimat,
alezoare cilindrice (piese pentru mașini),
alimentatoare oscilante (piese pentru mașini),
alimentatoare pentru carburatoare, alternatoare
auto, alternatoare electrice pentru mașini,
alternatoare pentru vehicule terestre, ambreiaje
pentru mașini, ambreiaje, altele decât cele
pentru vehicule terestre, amortizoare de
sunet (silențiatoare) ca părți componente ale
sistemelor de evacuare la mașini, amortizoare
de șocuri pentru mașini, amortizoare (organe de
mașini), amortizoare de torsiune pentru mașini,
amortizoare de zgomot, amortizoare de zgomot
(silențiatoare) ca părți componente în sistemele
de evacuare ale vehiculelor, amortizoare de
zgomot ca piese pentru sisteme de evacuare
pentru vehicule, angrenaje cilindrice (altele decât
cele pentru vehicule terestre), angrenaje cu melc
pentru utilaje, angrenaje de transmisie pentru
mașini, angrenaje multiplicatoare de turație
(în trepte) pentru vehicule (altele decât cele
pentru vehiculele terestre), angrenaje pentru
mașini, ansambluri de cutii de angrenaje (altele
decât pentru vehiculele terestre), ansambluri de
supape metalice (componente ale mașinilor),
ansambluri pompă-motor, cuzineți antifricțiune
pentru mașini, dispozitive antipoluare pentru
motoare, dispozitive de antrenare (organe de
mașini), aparate de aprindere electrice pentru
motoarele cu combustie internă, aparate cu
acționare pneumatică, aparate de indexare,
aparate pentru reglarea presiunii sub formă de
componente de mașini, aparatură de transmisie
cu viteză variabilă (altele decât cele pentru
vehicule terestre), apărătoare de lanț (piese
de mașini), apărătoare de mașini, apărătoare
pentru prevenirea stropirii, pentru mașini, cuplaje
de arbori (mașini), arbori cardanici, arbori cu
came, arbori cu came pentru mașini, arbori
cu came pentru motoare de vehicule, arbori
cu camă pentru motoare, arbori de mașini,
arbori de transmisie, cu excepția celor pentru
vehicule terestre, arbori de transmisie pentru
mașini, arbori de turbină (piese pentru mașini),
arbori pentru bucșe cu bile, arbori pentru
mașini, arcuri (componente ale mașinilor), arcuri
de amortizarea pentru mașini, arcuri pentru
amortizarea șocului subformă de componente
ale suspensiilor pentru mașini, arcuri sub
formă de componente ale echipamentelor
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antitrepidație pentru mașini, arcuri în foi laminate
ca piese de mașini, articulații sferice, articulații
sferice pentru suspensii (piese pentru mașini),
ax broșă (piese pentru mașini), bancuri de
tăiere pentru fierăstraie (organe de mașini),
bancuri de tăiere pentru fierăstraie ca piese
de mașini, bare de torsiune pentru mașini,
batiuri pentru mașini, biele (piese de motoare
cu combustie internă), biele de mașini sau de
motoare, biele de motor, biele pentru mașini,
biele pentru motoare de vehicule terestre,
blocuri motoare pentru automobile, blocuri motor
(piese pentru mașini), bobine de aprindere
electrice, bobine de aprindere pentru motoare
de autovehicule, bobine (piese de motoare
cu combustie internă), bobine (piese pentru
mașini), bobine din metal (piese pentru mașini),
bobine pentru mașini, bolț de piston, branșament
metalic pentru conducte (piese pentru mașini),
bride pentru adaptoarele axului pentru mașini-
unelte, bucșe cu bile, bucșe de arc (piese
pentru mașini), bucșe pentru calarea lagărelor cu
rulmenți, bucșe sub formă de componente pentru
mașini, bujii, bujii de aprindere pentru motoare,
bujii de aprindere pentru motoare cu explozie,
bujii de aprindere pentru motoare de vehicule
terestre, bujii de încălzire pentru motoare diesel,
burdufuri (piese de mașini), burghie cu coadă
conică (piese pentru mașini), burghie elicoidale
folosite împreună cu uneltele electrice, butoane
pentru detașarea vârfurilor de prelucrare, butuci
pentru roți (piese de mașini), cablaj aprindere
bujii, cabluri de comandă pentru mașini sau
motoare, came ca piese de mașini, camere de
scântei sub formă de componente de mașini,
caneluri (ajustabile) (piese de echipamente
pentru vehicule acvatice), caneluri culisante
(componente ale angrenajelor vehiculelor
acvatice), caneluri (culisante) (piese de mașini),
caneluri (evolvente) (piese de mașini), caneluri
(pătrate) (piese de mașini), capace de radiator
pentru radiatoarele din instalația de răcire a
motorului, capace distribuitoare (componente
de motoare cu combustie internă ), capace
și bușoane pentru rezervorul de ulei (piese
ale motoarelor de mașini), capete de fațetare,
capete de întindere sub formă de componente
pentru mașini, capete distribuitoare pentru
motoarele cu combustie internă, capete pentru
instrumente (piese pentru mașini), capote izolate
fonic (piese pentru mașini), capote metalice
(părți de mașini), carburatoare, carburatoare
pentru motoare cu combustie internă, căptușeli
pentru cilindru, carburatoare (piese de vehicule),
carcase de mașini, carcase de motor, carcase de
motor (piese de vehicule), carcase de rulmenți,
carcase de susținere pentru mașini, carcase
pentru bucșe cu bile, carcase pentru cutia

de viteze (altele decât cele pentru vehicule
terestre), carcase pentru filtre sub formă de piese
pentru mașini, carcase pentru filtru sub formă
de piese pentru motoare, cartere pentru mașini,
cartere pentru mașini și motoare, cartere pentru
motoare, cartere, care constituie piese pentru
transmisiile vehiculelor (altele decât vehiculele
terestre), cartere pentru motoarele vehiculelor
terestre, cartușe de șuruburi cu bile, centre
rotative (piese pentru mașini), chei folosite la
fixare (mașini), chiulase (piese pentru mașini),
chiulase de motor, chiulase sub formă de piese
turnate din aliaje metalice ușoare (piese pentru
mașini), cilindri compresori (piese de mașini),
cilindri de ambreiaj, alții decât cei pentru vehicule
terestre, cilindri de amortizare (piese pentru
mașini), cilindri de mașini, cilindri de motoare,
pistoane de cilindri, cilindri de motoare pentru
automobile, cilindri de motor pentru vehicule,
cilindri pneumatici cu cablu (piese pentru
mașini), cilindrii pentru vehicule, altele decât
cele terestre, cilindrii sub formă de piese de
mașini, circuite hidraulice pentru mașini, ciururi
cu discuri (piese pentru mașini), clapete metalice
anti-retur (piese pentru mașini), cleme de fixare,
folosite ca părți componente ale mecanismelor
de transmisie, cleme de strângere cu șuruburi
pentru conducte (piese pentru mașini), clești cu
prize multiple (mașini), cleme magnetice (piese
pentru mașini), clești hidraulici (piese de mașini
de construcții), colectoare (piese de motor),
colectoare (piese pentru mașini), colectoare
de admisie (piese de mașini), colectoare
de admisie pentru automobile, colectoare de
distribuție sub formă de piese pentru mașini
sau motoare, colectoare de lichide (componente
ale mașinilor), colectoare de piatră de cazane
pentru cazane de mașini, colectoare de praf
(componente ale mașinilor), colector ca parte
a sistemului de evacuare, colivii ca piese de
mașini, colivii cu ace, lanțuri de comandă,
altele decât cele pentru vehicule terestre),
dispozitive de comandă pentru mașini sau
motoare, comenzi hidraulice pentru mașini și
motoare, comenzi pneumatice pentru mașini
și motoare, componente ale mecanismului de
transmisie (altele decât cele pentru vehicule
terestre), componente de acționare prin fricțiune
pentru mașini, componente de cuplare și
transmisie pentru mașini, cu excepția vehiculelor
terestre și a pieselor acestora, componente
de frână pentru mașini, componente de
transmisie (cu excepția celor pentru vehicule
terestre), componente pentru susținerea și
poziționarea pieselor de prelucrat (piese de
mașini), compresoare pentru supraîncărcarea
motoarelor cu combustie internă, compresor
de supraalimentare, comutatoare acționate
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hidraulic, condensatoare (piese de aprindere
pentru motoare cu combustie internă),
condensatoare de vapori (organe de mașini),
conducte de admisie pentru motoare cu
ardere internă, conducte de alimentare pentru
carburatoare, conducte de cupru (piese pentru
mașini), conducte de evacuare a gazelor de
ardere (componente ale mașinilor), console
de susținere pentru lagăre cu bile, conducte
metalice de branșare (piese de motor),
console de susținere pentru rulmenți radiali,
contragreutăți pentru uneltele acționate electric,
dispozitive de conversie a combustibilului
pentru motoare cu ardere internă, convertizoare
catalitice, convertizoare catalitice pentru gazele
de eșapament ale motoarelor cu combustie
internă, convertizoare catalitice pentru motoare,
convertizoare catalitice pentru țevi de
eșapament, convertizoare catalitice, care sunt
piese din sistemele de evacuare ale vehiculelor,
convertizoare de cuplu, altele decât cele pentru
vehicule terestre, convertizoare de cuplu pentru
mașini, convertizoare de cuplu, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, convertizoare
rotative electrice, convertoare de cuplu
(cuplaje hidraulice), culbutoare (componente ale
motoarelor de mașini), culbutoare (componente
ale motoarelor), culbutoare (piese de motoare),
culbutoare (piese pentru mașini), cuplaje
cardanice, cuplaje cu fălci, altele decât cele
pentru vehicule terestre, cuplaje cu roți dințate
pentru mașini, cuplaje de arbori, nu pentru
vehicule terestre, cuplaje de mașini (altele decât
cele pentru țevi), cuplaje, altele decât cele
pentru vehicule terestre, cuplaje de pornire
pentru mașini, cuplaje de pornirepentru vehicule
acvatice, cuplaje de siguranță (altele decât
cele pentru vehicule terestre), cuplaje de
suprasarcină (piese pentru mașini), cuplaje de
siguranță pentru mașini, cuplaje de transmisie
(altele decât cele pentru vehicule terestre),
cuplaje de transmisie de energie pentru mașini,
cuplaje de volante (altele decât cele pentru
vehicule terestre), cuplaje flexibile (piese pentru
mașini), cuplaje hidraulice ca piese de mașini,
cuplajemodulare pentru mașini unelte, cuplaje
(părți de motoare), cuplaje pentru aparate
pneumatice, cuplaje pentru arbori (componente
de mașini), cuplaje pentru mașini, cuplaje
pentru mașini-unelte, cuplaje unidirecționale
pentru mașini, cuplaje și organe de transmisie
(cu excepția celor pentru vehiculele terestre),
cuplaje și transmisii de mașini, cu excepția
celor pentru vehiculele terestre, curea de
transmisie de energie pentru utilaje agricole,
curele de antrenare pentru transmiterea mișcării
la vehiculele terestre, curele de dinam, curele
de distribuție pentru mașini, curele de distribuție

pentru motoare, curele de mașini, curele
de transmisie, curele de transmisie altele
decât cele pentru vehiculele terestre, curele
de transmisie nu pentru vehiculele terestre,
curele de transmisie pentru mașini, curele de
ventilatoare pentru motoare, curele de ventilator
pentru motoare de vehicule, curele de ventilator
pentru motoarele vehiculelor terestre, curele
pentru motoare, cutie de expansiune pentru
țevi de eșapament, cutii de rulmenți (piese
pentru mașini), cutii de viteze (componente
mecanisme), cutii de viteze pentru transmisii
hidraulice (altele decât cele pentru vehiculele
terestre), cutii de viteze, altele decât cele
pentru vehicule terestre, cuțite (organe de
mașini), cuțite demontabile pentru mașini,
cuțite demontabile rotative (componente ale
mașinilor), deflectoare (piese pentru utilaje,
motoare sau mașini), degazoare de apă de
alimentare, demaroare, demaroare cu pedală
pentru motociclete, demaroare cu sfoară pentru
motoare altele decât pentruvehicule, demaroare
pentru motoare, demaroare pentru motoare
electrice asincrone cu colivie, demaroare pentru
motoare staționare, demaroare progresive
pentru motoare asincronice, demultiplicatoare
(reductoare) (piese pentru mașini), discuri
abrazive cu acționare electrică, discuri de frână
de sub formă de componente de mașini,
discuri de frână pentru mașini, discuri de
rectificat cu acționare electrică, dispozitiv de
prindere (piese pentru mașini), discuri pentru
crapodine de ambreiaj, altele decât cele pentru
vehicule de teren, dispozitive anti-retur pentru
uneltele electrice, dispozitive de acționare
care încorporează un mecanism cu angrenaj
pentru supape de conducte, dispozitive de
acționare pentru mecanisme, dispozitive de
acționare rotative și lineare, dispozitive de
acționare pentru amortizoare, dispozitive de
acționare pentru mașini, dispozitive de antrenare
pentru utilaje, dispozitive de aprindere pentru
motoare (cu excepția celor pentru autovehicule),
dispozitive de comandă pneumatice pentru
motoare, dispozitive de control al procesului
industrial (hidraulice), dispozitive de control
al procesului industrial(pneumatice), dispozitive
de fixare a pieselor de prelucrat (piese
de mașini), dispozitive de ghidare pentru
fixarea unei componente în timpul prelucrării,
dispozitive de injecție diesel, dispozitive de
prindere a unei piese în timpul prelucrării,
dispozitive de protecție cu pulverizare pentru
mașini, dispozitive de protecție contra stropirii
(piese pentru mașini), dispozitive de reducere
a emisiilor pentru motoare, dispozitive de
strângere folosite împreună cu mașinile unelte,
dispozitive de strângere sub formă de
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piese pentru mașini-unelte, dispozitive de
supramultiplicare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, dispozitive de tensionare
cu curea, dispozitive de tensionare pentru
transmiterea puterii de antrenare (altele decât
cele pentru vehicule terestre), dispozitive
electrice de acționare pentru mașini, dispozitive
de tensionare pentru transmiterea puterii de
antrenare (piese pentru mașini), dispozitive
electrice de aprindere, altele decât cele de
aprindere de la distanță, dispozitive electronice
de acționare pentru motoare, dispozitive
electronice de comandă pentru motoare,
dispozitive hidraulice de comandă pentru
mașini, dispozitive hidraulice de comandă pentru
motoare, dispozitive pentru conectare (piese
pentru mașini), dispozitive pentru determinarea
poziției pieselor de prelucrat (piese pentru
mașini), dispozitive pentru împiedicarea stropirii
(piese pentru mașini), dispozitive pentru încălzit
apa (componente ale mașinilor), dispozitive
pentru indexarea pieselor de prelucrat (piese
pentru mașini), dispozitive pentru recuperarea
căldurii (altele decât piesele de mașini),
dispozitive pentru tensionarea curelelor de
distribuție pentru motoarele vehiculelor terestre,
dispozitive pentru tensionarea curelelor de
distribuție pentru vehiculele terestre, dispozitive
pentru îndreptarea lamelor (mașini-unelte),
dispozitive pneumatice de acționare pentru
controlarea valvelor, dispozitive propulsoare
pentru mașini, distribuitoare pentru motoare de
vehicule, economizoare de carburant pentru
motoare, motoare electrice, altele decât cele
pentru vehicule terestre, elemente de acționare
hidraulică, elemente de acționare liniare
(mecanice), elemente de transmisie, altele decât
cele pentru vehicule terestre, elemente de
comandă pneumatice pentru mașini, elemente
pentru țevi metalice izolate termic (piese pentru
mașini), elice pentru turbine de supraalimentare,
epuratoare venturi, epuratoare de aer (filtre
de aer) pentru motoare, etanșări mecanice
(piese pentru mașini), exhaustoare sub formă de
ventilatoare de aspirare, filtre ca piese pentru
mașini, filtre ca piese pentru motoare, filtre
cu membrană utilizate ca piese de mașini,
filtre cu tambur, filtre de aer pentru motoare
de motocicletă, filtre de aer pentru motoarele
automobilelor, filtre de combustibil, filtre de
combustibil pentru motoarele vehiculelor, filtre
de gaz (mașini), filtre de ulei pentru motoare,
filtre (organe de mașini sau de motoare),
filtre de ulei (piese pentru mașini), filtre de
ulei pentru motoare și elemente de propulsie,
filtre pentru curățarea aerului de răcire pentru
motoare, filtre pentru motoare cu combustie
internă, filtre pentru gaze calde utilizate cu

motoare cu combustie internă, filtru separator
de grăsimi (piese pentru mașini), fire de
aprindere pentru autovehicule, fișe de aprindere
pentru bujii, flanșe cu ax (piese de motor),
foale sub formă de piese de mașini, frâne
cu bandă (elemente de mașină nedestinate
vehiculelor terestre), frâne cucon de fricțiune ca
piese de mașini, frâne cu saboți (organe de
mașină care nu sunt pentru vehicule terestre),
frâne electrice pentru mașini, frâne magnetice
pentru mașini, frâne pentru mașini industriale,
frâne pentru utilaje, furtunuri (metalice) folosite
la sistemele hidraulice ale mașinilor, furtunuri
(metalice) pentru transferul energiei hidraulice
în mașini, furtunuri (nemetalice) folosite la
sistemele hidraulice ale mașinilor, furtunuri
(nemetalice) pentru transferul energiei hidraulice
la mașini, fusuri, lagăre pentru fusuri, garnituri de
cazane de mașini, garnituri de chiulasă, garnituri
de frână (piese pentru mașini), garnituri de frână
pentru mașini, garnituri de frână, altele decât
cele pentru vehicule, garnituri de volante (altele
decât cele pentru vehicule terestre), garnituri
metalice pentru conducte (piese de motor),
garnituri metalice pentru motoarele vehiculelor,
garnituri metalice pentru tuburi (piese de motor),
garnituri nemetalice pentru motoare de vehicule,
garnituri pentru motoarele cu combustie internă,
generatoare de aburi (altele decât cele care
sunt organe de mașini), generatoare de gaze
inerte (mașini), generatoare electrice pentru
vehicule, ghidaje suspendate pentru foi metalice
(piese pentru mașini), piese de ghidare pentru
mașini, graifere pentru lemn (piese de mașini),
gredere (mașini sau piesepentru mașini), grupuri
electrogene pentru motoare, motoare hidraulice,
îmbinări articulate, inele cu bile pentru mașini,
inele cu bile pentru mașini unelte, inele cu
bile pentru rulmenți, inele de degroșare pentru
aparate de turnare orizontală, inele detoleranță,
inele de ungere (părți de mașini), inele de
uzură (piese pentru mașini), injectoare de
combustibil pentru motoarele cu combustie
internă, injectoare pentru combustibil, injectoare
pentru motoare, injectoare pneumatice de
combustibil pentru motoare, inserții de susținere
pentru mașini, inserții pentru rulmenți, îmbinări
de colț (piese pentru mașini), instrumente cu
injecție de benzină, joystick-uri sub formă de
piese de aparate, altele decât pentruaparate
de jocuri, lagăre, lagăre antifricțiune pentru
mașini, lagăre axiale de alunecare, lagăre
axiale plane, lagăre cu alunecare pentru mașini,
lagăre cu autoungere, lagăre cu bile dispuse
liniar, de tip monobloc, utilizate pentru mișcarea
liniară, lagăre cu bile pentru motoare, lagăre
cu rulmenți (piese de mașini), lagăre cu ungere
automată utilizate la motoare de aeronave,
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lagăre cu ungere automată utilizate la motoare
de nave spațiale, lagăre de alunecare, lagăre
de alunecare plane, lagăre (organe de mașini
sau de motoare), lagăre de arbore (componente
ale mașinilor), lagăre pentru arbori, lagăre pentru
arbori de transmisie, lagăre pentru pompe cu vid,
lame de unică folosință folosite cu mașini, lanț de
transmisie pentru acționarea aeronavelor, lanțuri
cu articulații pentrumecanisme de antrenare
(altele decât cele pentru vehicule terestre),
lanțuri cu roleca piese de mașini, lanțuri de
acționare, altele decât cele pentru vehicule
terestre, lanțuri de acționare, altele decât pentru
vehicule terestre, lanțuri de distribuție, lanțuri
de transmisie, lanțuri de transmisie, altele decât
pentru vehicule terestre, lanțuri, sub formă
de componente de distribuție ale motoarelor,
legături de direcție pentru mașini, lubrificatoare
(piese de mașini), magnetouri deaprindere,
magnetouri de aprindere pentru motoare,
mandrina cu autocentrare (piesede mașini),
mandrine (organe de mașini), mandrine de
nucleu (piese de mașini), mandrine permanente
(piese de mașini), manete de ambreiaj, altele
decât cele pentru vehicule terestre, manete
pentru schimbător de viteze (altele decât cele
pentru vehiculele terestre), mânere folosite ca
părți componente ale mașinilor unelte, mânere
folosite ca părți componente ale uneltelor
acționate mecanic, manivele (organe de mașini),
manivele (piese de vehicule nautice), manșoane
pentru unelte electrice, mase ceramice sub
formă de componente de motoare, matrițe de
cauciuc (părți de mașini), mașini cu aburi, mașini
de indexare, mașini de strângere, mașini de
înșurubat buloane, mașini pentru determinarea
poziției pieselor de prelucrat, mecanism
ghidare (piese pentru mașini), mecanisme
de acționare, mecanisme de acționare a
supapelor, mecanisme de acționare cu motor
(altele decât cele pentru vehicule terestre),
mecanisme de acționare de motoare electrice
cu curent alternativ, mecanisme de acționare
electrice pentru mașini-unelte, mecanisme de
acționare lineare pneumatice sau hidraulice,
nu pentru vehicule terestre, mecanisme de
acționare liniare, mecanisme de acționare
pentru mașini unelte, mecanisme de acționare,
cu excepția vehiculelor terestre, mecanisme
de acționare pentru mașini, mecanisme de
acționare pentru trape de ventilare, mecanisme
de aprindere electronică pentru vehicule,
mecanisme de conectare (piese pentru mașini),
mecanismede control al transmisiei, mecanisme
de de cuplare sub formă de componente
pentru mașini, mecanisme de diferențial pentru
mașini, mecanisme de închidere a supapelor,
mecanisme de propulsie, altele decât cele

pentru vehicule terestre, mecanisme derotire,
mecanisme de schimbare a vitezelor pentru
mașini, mecanisme de transmisie (altele decât
cele pentru vehiculele terestre), mecanisme de
transmisie a forței (altele decât cele pentru
vehicule terestre), mecanisme de transmisie
cu viteză variabilă (altele decât cele pentru
vehicule terestre), mecanisme de transmisie de
schimbare a vitezelor (altele decât cele pentru
vehicule terestre), mecanisme de transmisie
mecanică (altele decât cele pentru vehicule
terestre), mecanisme de transmisie, altele decât
cele pentru vehicule terestre, mecanisme de
transmisie, cu excepția celor pentru vehicule
terestre, mecanisme de transmisie, cu excepția
celor pentru vehiculele terestre, mecanisme de
transmisie tip powershift (altele decât cele pentru
vehicule terestre), mecanisme de transmitere
a forței mecanice (altele decâtcele pentru
vehiculele terestre), mecanisme electrice de
propulsie pentru utilaje, mecanisme hidraulice
de acționare a supapelor, mecanisme pentru
transformarea mișcărilor de rotație în mișcări
liniare (altele decât cele pentru vehicule
terestre), mecanisme pneumatice de acționare
a supapelor, menghine pentru mașini-unelte,
mese de lucru mobile pentru piese de prelucrat
(piese de mașini), mese de lucru pentru
mașini, mese rotative pentru mașini-unelte,
monturi anti-vibrații pentru mașini, monturi
pentru rulmenți, motoare cu aburi, altele
decât cele pentru vehicule terestre, motoare,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
motoare cu aburi (nu pentru vehicule terestre),
motoare cu angrenaj planetar, motoare cu
arc, dispozitive de aprindere pentru motoare
cu combustie internă, motoare cu combustie
internă (altele decât cele pentru vehiculele
terestre), motoare cu combustie internă pentru
producerea curentului electric, altele decât
cele pentru vehicule terestre, motoare cu
combustie internă pentru producerea energiei,
motoare cu combustie pentru utilaje, motoare
cu combustie pentru vase maritime, motoare
cu demaroare electrice, motoare (cu excepția
motoarelor pentru vehiculele terestre), motoare
cu frână, motoare cu reacție, motoare cu
reacție, altele decât cele pentru vehicule
terestre, motoare cu variație a presiunii de
vapori, motoare de acționare electrice pentru
mașini, motoare de acționare, altele decât cele
pentru vehicule terestre, motoare de curent
alternativ, motoare de curent continuu, motoare
de mașini, motoare de troliu, motoare diesel
pentru mașini, motoare diesel, altele decât cele
pentru vehicule terestre, motoare electrice cu
reductor de turație, altele decât cele pentru
vehicule terestre, motoare electrice de mică
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putere, motoare electrice folosite la uși, motoare
electrice pentru instalații de încălzire, motoare
electrice pentru mașini, motoare electrice
pentru mașini prevăzute cu aparate digitale de
acționare pe bază de servocomandă, motoare
electrice, altele decât pentru vehicule terestre,
motoare electrice și componentele sale, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, motoare
electrice submersibile (altele decât cele pentru
vehicule terestre), motoare hidraulice pentru
excavatoare, motoare hidraulice rotative (altele
decât cele pentru vehicule terestre), motoare
liniare, motoare pe benzină, care nu sunt pentru
vehicule terestre, motoare pe gaz, motoare
pentru compresoare, motoare pentru generarea
de electricitate, pistoane de motoare, motoare
pentru mașini, motoare pentru mașini de cusut,
motoare pentru mașini de frezat și șlefuit,
motoare pentrumodele de vehicule, motoare
pentru modele la scară redusă, motoare pentru
turbine de gaz, motoare suspendate, motoare
suspendate pentru ambarcațiuni, motoare turbo
cu gaz, motoare vibratoare, motoreductoare,
altele decât pentru vehicule terestre, lanțuri
motrice, altele decât cele pentru vehicule
terestre, multiplicatoare hidraulice ca piese de
mașini, obturatoare de tip fluture, osii (piese de
mașini), organe de transmisie pentru mașini, cu
excepția celor pentru vehiculele terestre, osii
pentru mașini unelte, palete de turbine tratate
cu aliaje, palete de turbină pentru generarea
de energie, palete de turbină sub formă de
componente pentru motoarele cu turbină cu
gaz, palete de turbină, altele decât cele care
sunt părți de motor pentru vehicule terestre,
patine antișoc (piese pentru mașini), pensete
(piese de unelte electrice), pensete sub formă
de piese de mașini, perii (piese de mașini), perii
acționate electric, sub formă de componente
pentru mașini, perii de carbon pentru motoare
de pornire, perii de cărbune pentru mașini
electrice, perii de sârmă (piese demașini), perii
de sârmă folosite la mașini, perii rotative (piese
de mașini), perii rotative pentru mașini, perii
sub formă de piese pentru motoare, generatoare
șidinamuri, motoare de vehicule pe perne de
aer, piese de frâne fabricate din materiale
cu proprietăți de fricțiune pentru mașini, piese
de injectoare de combustibilpentru motoarele
vehiculelor terestre și de apă, piese de întindere
sub formă de componente pentru mașini, piese
mecanice de motoare pentru vehicule terestre,
piese pentru tren de roți dințate, altele decât
cele pentru vehicule terestre, piese turnate din
fontă pentru țevi (piese pentru mașini), pinioane
(altele decât cele pentru vehicule terestre),
pinioane de pornire, pinioane pentru angrenajele
vehiculelor acvatice, pinioane pentru arbore

cotit, care constituie componente ale sistemului
dedistribuție auto, pistoane (organe de mașini
sau de motoare), pistoane (piese pentru
motoare cu combustie internă), pistoane pentru
amortizoare (componente de motoare), pistoane
pentru mașini, pistoane pentru motoare cu
ardere internă, pistoane pentru motoare de
vehicule, segmenți de pistoane, pistoane-
plonjor (piese de mașini), platforme de acces
(mecanice), plăci de rotație pentru ambarcațiuni
cu propulsor, plăci de bază pentrususținerea
lagărelor de osie, plăci de transmisie prin
difuzie cu o singură foaie (piesepentru mașini),
plăci de uzură pentru mașini, plăcuțe de
frână, cu excepția celor pentru vehicule, pompe
(componente ale mașinilor sau ale motoarelor),
pompe cu șurub excentric, pompe de apă
folosite la motoare, pompe de combustibil,
pompe de combustibil (cu autoreglare), pompe
de combustibil pentru motoare, pompe de
căldură (piese pentru mașini), pompe de
combustibil pentru vehiculele cu motor, pompe
de injecție a combustibilului, pompe de ulei
pentru motoare, pompe de ulei pentru motoare
de vehicule terestre, portfiliere folosite împreună
cu mașini, portscule(organe de mașini), post-
arzătoare pentru motoarele vehiculelor acvatice,
pompe pentru motoare de vehicule terestre,
poziționeri magnetici (piese pentru mașini),
presetupe (presgarnituri) (piese de mașini),
dispozitive reductoare de presiune (componente
de mașini), supape de presiune (organe de
mașini), prize (piese pentru mașini), mecanisme
de propulsie, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, propulsoare (aparate de propulsie
marină), propulsoare pentru utilaje, protecții
pentru prevenirea stropirii, pentru mașini,
pulii de ghidare ca piese de mașini, pulii
metalice ca piese de mașini, puncte de
contact (piese ale sistemului de aprindere
pentru motoare cu combustie internă), purjoare
automate, racorduri (componente ale mașinilor),
racorduri metalice pentru instalații hidraulice,
metal racorduri pentru conducte (piese pentru
mașini), racorduri pentru uneltele agricole,
racorduri pentru țevi de metal (piese pentru
mașini), radiatoare (de răcire) pentru motoare,
radiatoare de ulei pentru motoare, răcitoare
de ulei (componente de motoare de vehicule),
radiatoare folosite la mașini, radiatoare pentru
vehicule, ramificații de țeavă de eșapament,
motoare cu reacție, altele decât cele pentru
vehicule terestre, reductoare de presiune (piese
de mașini), reductoare de viteză (piese de
mașini), reductoare melcate, reductoare, altele
decât cele pentru vehicule terestre, regulatoare
de amestec de carburant și aer ca piese de
motoare cu ardere internă, regulatoare de apă de
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alimentare, regulatoare de motor, regulatoare de
presiune (componente de mașini), regulatoare
de presiunecare constituie piese de mașini,
regulatoare de presiune pentru instalații
delubrifiere, regulatoare de viteză (mecanice)
folosite la mașini și motoare, regulatoare (organe
de mașini), regulatoare de viteză pentru mașini și
motoare, regulatoare de viteză pentru motoare,
regulatoare pentru motoare, rezervoare de ulei
(piese pentruautovehicule), robinet de trecere
(piese pentru mașini), robinete (organe de
mașini și de motoare), robinete cu bilă ca
piese de mașini, robinete fluture ca piese
de mașini, robinete de dozare ca piese de
mașini, robinete pentru eliminarea nămolului
(valve), sub formă de componente ale mașinilor,
robinete pentru mașini, robinete sub formă de
piese de motoare, robineți ca piese de mașini,
robineți de descărcare, role camă (piese de
mașini), role de curele de distribuție, role de
curele dedistribuție (părți de motoare), role
pentru transportoare, roți de transmisie, roți
de transmisie (părți de motoare cu combustie
internă), roți de transmisie de dinam pentru
vehicule, roți de transmisie pentru curelele
de transmisie ale mașinilor industriale, roți de
transmisie pentru curelele de transmisie electrică
ale mașinilor agricole, roți dințate basculante,
altele decât cele pentru vehicule terestre, roți
montate pe arborele cu came, roți și șenile pentru
mașini, rotoare, rotoare pentru distribuitoare
(componente de motoare cu combustie internă ),
rulmenți cu ace, rulmenți cu bile, rulmenți
cu bile pentru patine cu rotile, rulmenți cu
bile pentru patinele cu role inline, rulmenți cu
bile pentru skateboard, rulmenți cu role (piese
de mașini), rulmenți cu role pentru mașini,
rulmenți pentru dispozitive de fixare cu ax,
rulmenți pentru mașini, rulmenți pentru motoare,
rulmenți și bucșe (piese de mașini), saboți
de frână diferiți de cei pentru vehicule, saboți
de frână pentru mașini, saboți rotativi (piese
pentru mașini), schimbătoare de căldură (organe
de mașini), schimbătoare de căldură lichid-
vapori, schimbătoare de viteze, altele decât
cele pentru vehicule terestre, schimbătoare de
viteză, schimbătoare de viteză ca piese de
mașini, port scule (organe de mașini), scule
de stabilire a elementelor de fixare (piese
pentru mașini), segmente de frâne pentru mașini,
segmenți de frână, alții decât cei pentru vehicule,
segmenți de piston (piese pentru motoare
cu combustie internă), servomecanisme, sănii
portcuțit (organe de mașini), servomotoare,
servomotoare (altele decât cele pentru vehicule
terestre), servomotoare cu bobină mobilă,
servomotoare de curent alternativ, servomotoare
dotate cu codificatoare, servomotoare pentru

mașini de cusut, servomotoare rotitoare de
acționare, servosupape, silențiatoare pentru
țeavă de eșapament, sistem de frâne anti-
blocare pentru mașini, sisteme cu injecție
de combustibil pentru motoare, sisteme de
acționare cu came pentru motoarele cu
combustie internă, sisteme de admisie pentru
turbine cu gaz, sisteme de alimentare cu
combustibil pentru motoarele cu combustie
internă, șine de ghidare suspendate (piese
pentru mașini), sisteme de eșapament pentru
vehicule, sisteme de transmisie pentru mașini,
sisteme pentru controlul raportului combustibil/
aer (piesepentru motoare), spate (mașini
sau piese pentru mașini), statoare, statoare
(componente de mașini), statoreactoare (altele
decât cele pentru vehicule terestre), șnecuri
de evacuare de aer comprimat (piese
pentru mașini), șnecuri de evacuare de
materiale gazoase (piese pentru mașini),
șnecuri de evacuare de materiale lichide
(piese pentru mașini), șnecuri de evacuare
pentru lichide hidraulice (piese pentru mașini),
supape (componente ale pompelor), supape
acționate automat prin comandă hidraulică,
supape acționate automat prin comandă
pneumatică, supape acționate prin variația
de presiune, supape cu acționare electrică,
supape cu acționare pneumatică, supape cu
membrană, supape cu piston folosite la bazine,
supape cu servocontrol, supape cu ventil
de colț ca piese de mașini, supape de
alimentare pentru carburatoare (componente
de mașini), supape de blocare (piese de
mașini), supape de combustibil, supape de
comutare de aer comprimat, supape de
control (termostatice) pentru mașini, supape
de depresurizare (componente ale mașinilor),
supape de depresurizare (componente ale
motoarelor), supape de dozare (piese de
mașini), supape de dozare electrohidraulice
digitale, supape de eliminare a nămolului
sub formă de piese de mașini, supape de
injecție (piese pentru mașini), supape de oprire
(componente ale mașinilor), supape de oprire din
plastic (piese pentru mașini), supape de reținere,
supape de reținere din plastic (piese pentru
mașini), supape de reținere nemetalice (piese
pentru mașini), supape de scurgere folosite în
metalurgie, supape de siguranță (piese pentru
mașini), supape de închidere, supape-fluture
(nemetalice) sub formă de componente pentru
mașini, supape hidraulice, supape metalice
antiretur (piese pentru mașini), supape metalice
de oprire (componente ale mașinilor), supape
metalice de siguranță (piese de mașini),
supape pentru controlul presiunii, care constituie
componente de mașini, supape pentru controlul
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temperaturii (părți de mașini), supape pentru
evacuarea gazelor de ardere (piese pentru
mașini), supape pentru reglarea fluxului de fluide
(mecanice), supape pentru reglarea nivelului
(piese de mașini), supape pentru sistemul de
recirculare a gazelor de eșapament (egr) la
motoare și mașini de forță, supape pentru
sistemul de recuperare a gazelor din carter la
motoare și mașini de forță, supape regulatoare
de presiune care constituie componente de
mașini, supape regulatoare de presiune sub
formă de piese de mașini, supape-pilot cu
aer comprimat, supape sertar (componente ale
mașinilor), suporturi de lagăre pentru mașini,
suporturi de mașini, suporturi de motor, altele
decât cele pentru vehicule terestre, suporturi de
unelte pentru mașinile de prelucrarea metalelor
(componente ale mașinilor), suporturi magnetice
pentru mașini unelte, suporturi pentru cricuri
hidraulice, suporturi pentru mașini unelte, suporți
pentru mașini sub formă de dispozitive de
sprijin (fiind adaptate pentru mașini), surse de
energie electrică (generatoare), suspensii pentru
motoare cu ardere internă (piese pentru motoare
cu ardere internă), suveici (organe de mașini),
tacheți pentru motoare, șuruburi cu bile, șuruburi
pentru eliberarea presiunii sub formă de piese
de mașini, tambure cu site (componente ale
mașinilor), tambure de mașini, tije canelate
(piese ale echipamentelor pentru aeronave), tăvi
de ulei pentru automobile, țevi (accesorii pentru
mașini), țevi de admisie pentru motoare, țevi
(non-metalice) pre-izolate îmbinate (piese pentru
mașini), țevi de cupru (piese pentru mașini),
țevi de eșapament, țevi metalice pre-izolate
îmbinate (accesorii pentru mașini), țevi metalice
subpresiune (componente pentru mașini), țevi
pentru cazane de încălzit (organe de mașini),
țevi și tuburi din material plastic (accesorii pentru
mașini), tije canelate (piese ale echipamentelor
pentru vehicule acvatice), tije de piston, tije
împingătoare (componente ale motoarelor de
autovehicule), tobe de eșapament (părți de
sisteme de evacuare), tobe de eșapament
pentru motoare, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, transformatoare de tensiune,
lanțuri de transmisie, altele decât cele pentru
vehicule terestre, transmisie multiplicatoare în
trepte pentru mașini, transmisii articulate pentru
mașini, transmisii de energie (altele decât cele
pentru vehicule terestre), transmisii diferențiale
pentru mașini, transmisii hidraulice, altele
decât cele pentru vehicule terestre, transmisii
pentru mașini, transmisii planetare, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, transmisii și
angrenaje pentru mașini (altele, decât cele
pentru vehiculele terestre), troliuri acționate
pe bază de motor, tuburi carotiere (mașini-

unelte), tuburi reprezentând piese montate la
mașini, turbine cu abur (altele decât cele pentru
vehicule terestre), turbine cu abur (nu pentru
vehicule terestre), turbine cu aer comprimat
(altele decât cele pentru vehicule terestre),
turbine cu gaz, turbine cu gaz, altele decât cele
pentru vehicule terestre, turbine de alimentare
pentru mașini, turbine de supraalimentare pentru
motoare, turbine de aspirație (altele decât
cele pentru vehicule terestre), turbine de
supraalimentare pentru motoare de vehicule
terestre, turbine diferite de cele pentru vehicule
terestre, turbine, altele decât cele pentru
vehicule terestre, turbine eoliene, turbină de
supraalimentare pentru motoare de vehicule,
turbine hidraulice, turbine pentru generarea de
energie, turbocompresoare, turbogeneratoare,
turbopropulsoare(nu pentru vehicule terestre),
unelte de prindere pentru fixarea pieselor în
timpul prelucrării, unelte de rabotat (piese pentru
mașini), unelte din widia (aparate), ungătoare
(piese de mașini), ungător (mașini), unități de
alimentare pentru mașini de mărunțit, unități de
angrenaj montate pe arbore (altele decât cele
pentru vehicule terestre), unități de angrenaj
pentru transmiterea de energie (altele decât
cele pentru vehiculele terestre), unități de
angrenare elicoidale de uz industrial, unități de
angrenare elicoidale sub formă de componente
pentru mașini, unități de antrenare mecanică
(altele decât cele pentru vehiculele terestre),
unități de rulmenți pentru roți, unități motoare
pentru vehiculele terestre, valuri de umezire
sub formă de piese de mașini, valve fluture
metalice sub formă de piese de mașini, valve
hidraulice (piese pentru mașini), vane (organe de
mașini), variatoare de cuplu hidraulice (organe
de mașină nedestinate vehiculelor terestre),
variatoare de viteză pentru mașini, vârfuri din
ceramică (unelte pentru aparate), vârfuri din
widia (unelte pentru aparate), vârfuri din widia
pentru burghie, vase de expansiune (organe de
mașini), ventilatoare cu motor pentru mașini,
vase de expansiune (piese de radiatoare de
răcire pentru vehicule), ventilatoare de răcire
pentru motoarele vehiculelor, ventilatoare pentru
motoare, ventilatoare sub formă de piese de
mașini, ventile (supape) din metal sub formă
de piese de mașini, ventile fluture acționate
hidraulic, vilbrochenuri, volante, altele decât cele
pentru vehicule terestre.
8. Instrumente manuale de urgență și salvare,
instrumente pentru igienă și frumusețe
pentru oameni și animale, acționate manual,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile
de tăiat de bucătărie, unelte manuale și
instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, unelte
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pentru ridicat(cricuri). accesorii de pedichiură
(instrumente manuale), ace de trasat (unelte
manuale), ace pentru găurirea urechilor, ace
pentru gravat, ace pentru tatuaje, aeratoare
pentru gazon (unelte acționate manual), agrafe
de păr pentru bebeluși, unelte agricole manuale,
alezoare, alezoare (acționate manual), alezoare
de tuburi (scule manuale), alezoare (scule
manuale), alonje pentru burghie de filetat,
alonje pentru scule de mână, amestecătoare de
ciment acționate manual, amestecătoare (unelte
manuale), instrumente de marcat animale
(acționate manual), aparate de bărbierit, aparate
de bărbierit cu vibrații, aparate de curățat
legume, acționate manual, aparate de epilat,
aparate de feliat legume, aparate de ras, aparate
de ras cu vibrație, aparate de ras de unică
folosință, aparate de ras electrice, aparate de
ras japoneze, aparate de ras, non-electrice,
aparate de șlefuit, acționate manual, aparate
de sudură non-electrice, aparate de tatuare,
aparate de trefilat sârmă (scule manuale),
aparate de tuns animale, aparate de tuns câini,
aparate de tuns părul, electrice și acționate
cu baterii, aparate de tuns părul, non-electrice,
aparate electrice de coafare, aparate electrice
de tuns barba, aparate electrice pentru tuns
(instrumente manuale), aparate electrice pentru
tuns părul, aparate electrice pentru îndepărtarea
firelor de pe țesături (instrumente manuale),
aparate laser pentru epilare, altele decât
cele de uz medical, aparate manuale pentru
ondularea părului, aparate neelectrice de tuns
barba, aparate operate manual pentru îngrijirea
cosmetică a sprâncenelor, aparate pentru
aranjarea părului, aparate pentru compostat
bilete, aparate pentru distrugerea paraziților de
plante, cu acționare manuală, aparate pentru
epilat, electrice sau neelectrice, aparate pentru
epilat prin electroliză, aparate pentru făcut
găuri în urechi, aparate pentru gravare (scule
manuale), aparate pentru îndepărtarea scamelor
de pe țesături (instrumente manuale), aparate
pentru tuns si aranjat barba și mustața, aparate și
instrumente pentru jupuirea animalelor, aparate
și instrumente pentru sacrificarea animalelor de
măcelărie, argintărie (cuțite, furculițe și linguri),
arme ascuțite și contondente, arme purtate
lateral, instrumente pentru ascuțit lame, pietre
pentru ascuțit, unelte pentru ascuțit, ascuțitoare
manuale pentru lame de ras, ascuțitoare pentru
cretă de croitorie, ascuțitori, acționate manual,
ascuțitori de lumânări, atomizoare acționate
manual, de uz industrial sau comercial, baionete
(săbii), bandă cu cârlig pentru tragerea cablurilor,
mașini de tuns barba, barde (scule manuale),
bare de extensie pentru unelte manuale, bare
de tăiat (scule de mână), baroase (scule

manuale), bărzi, bastoane extensibile, berbeci
(scule), bastoane și tonfe (pentru polițiști),
berbeci (scule de mână), berbeci (unelte
manuale), bețe de amestecat vopseaua, unelte
de bobinare, bobine cu fir și praf de cretă
pentru trasare (scule manuale), boxuri (arme
albe), braț telescopic anti-revoltă, brice (de
bărbierit), briceag de altoit, bricege, bricege
multifuncționale, briște, buciarde, buciarde
(ciocane de cioplit piatra), burghie, burghie
de zidărie pentru unelte manuale, burghie
elicoidale destinate utilizării cu scule cu acționare
manuală, burghie pentru dulgheri, burghie
rotative (unelte acționate manual), buterole
(scule), burghie (unelte manuale), buzunare
pentru unelte pentru a fi atașate la centuri pentru
unelte, cadre de ferăstraie de mână, cadre
de ferăstraie pentru metale acționate manual,
calapoade pentru fabricarea încălțămintei (doar
cele manuale), calapoade pentru încălțăminte
(unelte de cizmărie), foale pentru cămin
(manuale), căngi de incendiu, capete cu role
pentru pile electronice de unghii, capete de
șurubelniță pentru unelte de mână, capete de
unelte ascuțite, capsatoare (acționate manual),
capsatoare pneumatice acționate manual (altele
decât cele de uz chirurgical sau de papetărie),
cârlige manuale, casete cu lame pentru aparate
de ras, cavile de matisit, cazmale, centuri pentru
unelte, chei combinate cu clichet cap flexibil,
chei cu clichet (scule manuale), chei de buloane,
chei de bujii, chei de piulițe, chei de tarozi, chei
dinamometrice, chei dinamometrice (acționate
manual), chei franceze, chei hexagonale,
chei inelare, chei pentru crampoane pentru
încălțămintea de golf, chei pentru filiere, chei
pentru filtre de ulei, chei pentru prezoane, chei
pentru tarozi acționate manual, chei pentru țevi,
chei reglabile, chei tubulare, chei tubulare (scule
manuale), chei universale, ciocane, ciocane
de lemn și baroase, ciocane cu capul rotund
(unelte manuale), ciocane cu vârf spintecat,
ciocane de ascuțit (muchii, tăișuri de cuțit,
săbii etc.), ciocane de nituit, ciocane de
pitoane, ciocane de prelucrat piatra, ciocane
de spart gheața, ciocane de spart gheața
pentru alpinism, ciocane de urgenţă, ciocane
de zidar, ciocane marcatoare, ciocane pentru
panouri, ciocane (scule), cleme de prindere
(scule manuale), cleme utilizate la susținerea
pieselor de prelucrat, clește patent, clește pentru
crotaliat, clești, clești de fixare, clești de perforat
(unelte de mână), clești de prindere, clești de
prindere cu acționare manuală pentru plăci, clești
de sertizare (unelte acționate manual), clești de
tăiat crengi (cu acționare manuală), clești de
tâmplărie (clești pentru scos cuie), clești patent
(unelte manuale), clești pentru cabluri (acționate
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manual), clești pentru dezizolare de cabluri,
clești pentru foc, clești pentru întors genele, clești
pentru perle (unelte acționate manual), clești
pentru sârmă (unelte acționate manual), clești
pentru tăiat (clești de picher), clești pentru unghii,
clești pentru unghii, pentru animale de companie,
acționați manual, clești prinzători de fire (unelte
acționate manual), clești (scule manuale), clești
tăietori de țevi (unelte manuale), clești (unelte
manuale), clești utilizați la pescuit, cleștișori
(unelte acționate manual), clichete (unelte),
coarbe, coase acționate manual, inele pentru
coase, colectoare de monede, concasoare
pentru piatră (unelte acționate manual), cosoare
(scule manuale), cosorașe, cricuri de mână,
cricuri manuale (unelte manuale), cricuri tip
crocodil pentru vehicule (acționate manual),
clești de scos cuie, instrumente pentru culesul
fructelor, cultivatoare de grădină cu trei dinți,
cultivatoare manuale pentru grădinărit, cupe
de îngrășăminte, cutii adaptate pentru lame
de ras, cuțit de răzuit pentru foi de furnir,
cuțit mic de bucătărie pentru cojirea fructelor
și legumelor, cuțit de rindea, cuțitașe, cuțite,
cuțite biodegradabile, cuțite confecționate din
metale prețioase, cuțite de abatoare, cuțite de
aruncare, cuțite de așchiere, cuțite de bucătărie,
cuțite de bucătărie cu lamă subțire, cuțite de
bucătărie folosite de bucătari, cuțite de bucătărie
(neelectrice), cuțite de bucătărie pentru felierea
peștelui, cuțite de buzunar, cuțite de călăfătuire
(unelte manuale), cutite de friptura, cuțite de
grădinărit, cuțite de întins (tacâmuri), cuțite de
jupuit animale, cuțite de lamă fixă cu teacă, cuțite
de lucru, cuțite de măcelarie (neelectrice), cuțite
de masă, cuțite de masă din oțel inoxidabil, cuțite
de menaj, cuțite de pâine (acționate manual),
cuțite de paletă, cuțite de potcovărie, cuțite
de sculptat în lemn, cuțite de șpăcluit, cuțite
de tăiat fructe, cuțite de unică folosință, cuțite
demontabile (componente unelte de mână),
cuțite din argint masiv, cuțite din ceramică,
cuțite, furculițe și linguri, cuțite ghilotină,
cuțite multifuncționale, cuțite pentru altoit, cuțite
pentru brânzeturi, cuțite pentru bricolaj, cuțite
pentru covoare, cuțite pentru curățat legume
(instrumente de mână), cuțite pentru curățat
pește, cuțite pentru debavurat, cuțite pentru
decapsulare, neelectrice, cuțite pentru decojire,
cuțite pentru filetat, cuțite pentru grapefruit, cuțite
pentru legume, cuțite pentru pâine (acționate
manual), cuțite pentru pescuit, cuțite pentru
pizza, cuțite pentru raboteze, cuțite pentru
scufundări, cuțite pentru tăiat carnea, cuțite
pentru undițe pentru pescuit, cuțite pentru unt,
cuţite sub formă de articole sportive, cuțitoaie de
potcovar, cuțitoaie de potcovar (unelte manuale),
cuțitoaie fiind scule de mână, cuttere, daltă

pentru scobituri, dalți concave, dălți de călăfătuit
(scule manuale), dălți de scobit (piese pentru
unelte manuale), dălți pentru hobby-uri, dălți
pentru sculptori, dălți (unelte manuale), darace
(unelte manuale), decapsatoare pentru covoare
și pardoseli (unelte manuale), decojitoare de
legume, non-electrice, derulatoare de bobine
(unelte acționate manual), deschizătoare de
conserve acționate manual, deschizătoare de
stridii, despicătoare de bușteni (unelte acționate
manual), diamant de tăiat sticlă, diamante
de geamgiu sub formă de unelte manuale,
diamante pentru tăiat sticlă (părți ale uneltelor
manuale), discuri abrazive cu șmirghel, discuri
abrazive pentru șlefuit (componente de unelte
acționate manual), discuri abrazive (piese pentru
scule de mână), discuri de lustruire (unelte
acționate manual), discuri de șlefuit (unelte
acționate manual), discuri de tăiere destinate
utilizării cu scule manuale, discuri din fibră
vulcanizată (unelte acționate manual), discuri
de polizat destinate utilizării cu scule acționate
manual, discuri pentru tăiere (unelte acționate
manual), dispozitiv de spart geamuri, dispozitiv
de tensionare a racordajelor de rachete (scule
de mână), dispozitive acționate manual pentru
tăierea țevilor, dispozitive acționate manual de
săpat puțuri pentru piloni, dispozitive de ascuțit
cuțite (unelte acționate manual), dispozitive de
ascuțit cuțite (scule manuale), dispozitive de
ascuțit cuțite, dispozitive de curățat boabele
de porumb, acționate manual, dispozitive de
curățat cartofi (cuțite), dispozitive de curbat
țevi (unelte acționate manual), dispozitive de
feliat ouă, neelectrice, dispozitive de fixare
pentru tâmplărie și dogărie, dispozitive de
genunchi pentru montat mochetă (scule de
mână), dispozitive de nituire acționate manual,
dispozitive de îndreptare a firelor (unelte
acționate manual), dispozitive de pulverizare
neelectrice care pot fi purtate în spate,
dispozitive de tăiat alimente în cuburi, acționate
manual, dispozitive de tăiat fructe cu acționare
manuală, dispozitive de tăiat garduri vii (unelte
acționate manual), dispozitive de tăiat pizza,
neelectrice, dispozitive de tăiat sticlă (manuale),
dispozitive manuale de ascuțit pentru canturi
de schiuri și plăci de snowboard, dispozitive
manuale de decojit legumele (cuțite), dispozitive
manuale de tăiat frete, dispozitive manuale
pentru ridicat brazdele de gazon, dispozitive
neelectrice de șlefuit unghiile, dispozitive
neelectrice de feliat alimente, dispozitive pentru
ascuțirea burghielor (cu acționare manuală),
dispozitive pentru distribuirea lamelor de ras,
dispozitive pentru elagaj (unelte manuale),
dispozitive pentru netezit gazonul (operate
manual), dispozitive pentru introducerea firului
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în ac (unelte acționate manual), dispozitive
pentru răspândirea îngrășămintelor (manuale),
dispozitive pentru scos miezul din legume,
dispozitive pentru tăiat pizza, dispozitive
pentru tăiat torturi, dispozitive pentru tăiat
pastele (acționate manual), dispozitive pentru
tunderea marginii de gazon (unelte acționate
manual), distribuitoare de lame pentru aparate
de ras, dreptare (unelte acționate manual),
dornuri (unelte de mână), echere culisabile
(unelte acționate manual), echere pentru
constructori (scule manuale), echere (unelte
manuale), elevatoare, acționate manual, pentru
motociclete, etuiuri pentru instrumente de
manichiură, extractoare de cuie, extractoare de
șuruburi (unelte acționate manual), extractoare
(scule), pistoale manuale pentru extrudarea
masticurilor, fălci din metal pentru menghine,
feliatoare, acționate manual, feliatoare de
banane, acționate manual, feliatoare de brânză,
neelectrice, feliatoare de legume acționate
manual, ferăstraie acționate manual pentru
nituri, ferăstraie circulare ca unelte de mână,
ferăstraie cu coardă (unelte acționate manual),
ferăstraie coadă-de-șoarece (unelte acționate
manual), ferăstraie de elagaj (acționate manual),
ferăstraie de mână, ferăstraie de spintecat,
ferăstraie de tăiat crengi, ferăstraie mecanice
manuale cu mișcare alternativă de translație
pentru metale, ferăstraie mecanice (scule
manuale), ferăstraie pentru măcelărie (unelte
acționate manual), ferăstraie pentru metale,
ferăstraie pentru tăierea metalelor, ferăstraie
pentru metale (acționate manual), ferăstraie
(unelte acționate manual), ferestrău cu coardă,
fiare de călcat, fiare de călcat electrice, fiare
de călcat electrice cu temperatură controlată,
fiare de călcat electrice cu abur, fiare de călcat,
non-electrice, fiare de gofrat, fiare de marcare,
fiare de ondulat, fier de rostuit pentru cărămizi,
fiare (unelte neelectrice), filiere, filiere (unelte),
fișe de bujii (scule de mână), foarfece (ustensile
de mână), foarfece de buzunar, foarfece de
bucătărie, foarfece de elagaj, foarfece de
emondaj, foarfece de festonare, foarfece de fire,
foarfece de grădină, foarfece de hârtie, foarfece
de tablă, foarfece de mână (acționate manual),
foarfece de tinichigerie, foarfece de tinichigerie
(unelte acționate manual), foarfece de uz casnic,
foarfece de tuns, foarfece de uz personal
(electrice și neelectrice), foarfece electric de
tuns pentru animale (instrument manual),
foarfece multifuncționale, foarfece neelectrice
pentru tapet, foarfece pentru broderie, foarfece
pentru croitorie, foarfece pentru cusut, foarfece
pentru fir de pescuit, foarfece pentru ikebana,
foarfece pentru lână, foarfece pentru margini
de gazon (acționate manual), foarfece pentru

pizza, foarfece pentru plase de sârmă (unelte
manuale), foarfece pentru tăierea metalelor
(foarfece pentru tablă), foarfece pentru undițe
pentru pescuit, foarfeci, foarfeci de grădină,
foarfeci de tuns, foarfeci (forfecuțe) de unghii,
foarfeci manuale de staniu, foarfeci pentru
carne de pasăre, foarfeci pentru copii, foarfeci
pentru fitiluri, foarfeci (unelte acționate manual),
freză electrică pentru unghii, freze de gheață
acționate manual pentru pescuitul la copcă,
freze rotative (scule manuale), freze (scule),
furci, furci agricole (unelte manuale), furci de
fân, furci de mână (unelte manuale), furci
pentru grădină, furci pentru săpat, de uz agricol,
furculițe, furculițe biodegradabile, furculițe de
masă din oțel inoxidabil, furculițe de pește,
furculițe de salată, furculițe de unică folosință,
furculițe din argint masiv, furculițe din metal
prețios, furculițe pentru fondue, furculițe pentru
friptură, furculițe pentru melci, furculițe și linguri,
genți profesionale cu scule, gheare pentru
carne, pioleți pentru gheață, ghidaje de tăiere
destinate utilizării cu scule manuale, unelte
manuale de grădinărit, grape acționate manual,
greble, greble pentru gazon (unelte acționate
manual), greble pentru terenul de golf, greble
(unelte manuale), gredere de piatră (unelte
acționate manual), harpoane, hurci pentru
spălarea aurului, împletitoare de păr electrice,
filiere inelare, inserții de tăiere destinate utilizării
cu scule manuale, instrumentar de pedichiură,
instrumente acționate manual, instrumente
de ascuțit, instrumente de ascuțit canturile
schiurilor, acționate manual, instrumente de
ascuțit canturi de schiuri, cu acționare manuală,
instrumente de ascuțit cârlige de undiță,
acționate manual, instrumente de ascuțit
foarfeci (acționate manual), instrumente de
decorticat creveți, instrumente de defrișare fiind
scule de mână, instrumente de deschidere
forțată (instrumente de mână), instrumente
de desfăcut cusături, instrumente de desfăcut
carcase de ceasuri de mână, instrumente
de fixare și îmbinare, instrumente de găurit
acționate manual, instrumente de mână pentru
ondularea părului, non-electrice, instrumente
de ondulat materiale textile, instrumente de
poziționare pentru fixare (cu acționare manuală),
instrumente de scos miezul din fructe,
instrumente de tăiat țevi, instrumente de tranșat,
instrumente manuale de ascuțit, instrumente
manuale folosite în îngrijirea frumuseții,
instrumente neelectrice de tăiat usturoiul,
instrumente pentru curățarea coșurilor de fum,
instrumente pentru decantarea lichidelor (unelte
manuale), instrumente pentru decojirea fructelor,
non-electrice, instrumente pentru decojirea
portocalelor, non-electrice, instrumente pentru
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extragerea cotoarelor de măr, instrumente
pentru finisarea pereților din rigips, instrumente
pentru mânarea vitelor, acționate manual,
instrumente pentru menținerea focului,
instrumente pentru sacrificarea și tranșarea
animalelor, instrumente pentru scoaterea solzilor
de pește, instrumente pentru tăierea ghearelor
la păsările de curte (instrumente acționate
manual), instrumente pentru tunderea și
îndepărtarea părului, instrumente sterile pentru
piercing corporal, întinzătoare de fire și benzi
metalice (scule), întinzătoare (unelte acționate
manual), lame (arme), lame de ferăstraie, lame
de ferăstraie mecanice (piese de scule cu
acționare manuală), lame de ras, lame pentru
aparate de ras, lame pentru aparate de ras
electrice, lame pentru cuțite, lame (scule),
lănci, lanțetă de transvazare pentru apicultură,
leviere, leviere pentru anvelope, linguri, linguri
biodegradabile, linguri confecționate din metale
prețioase, linguri de supă, linguri de unică
folosință, linguri din argint masiv, linguri din
oțel inoxidabil, linguri, furculițe și cuțite de
masă din plastic, linguri, furculițe și cuțite
de masă pentru bebeluși, linguri pentru
saună, linguri strecurătoare (unelte acționate
manual), linguri (unelte manuale), lingurițe
ca suvenire de colecție, lingurițe de cafea,
lingurițe de ceai, lopățele de grădina, lopeți,
lopeți pentru șeminee, lopeți (unelte manuale),
macete, maiuri (compactoare pentru pământ),
maiuri (instrumente manuale), mandrine cu
autocentrare (piese de scule acționate manual),
mandrine de prindere pentru instrumente
manuale, mandrine pentru mașină de găurit,
mandrine (scule), mandrine pentru mașini de
găurit (părți de unelte acționate manual), mânere
de mecanisme cu clichet, mânere pentru
coase, mânere pentru cuțite, mânere pentru
unelte manuale, acționate manual, manșoane de
alezoare, manșoane de arbori (piese de scule
acționate manual), manșoane pentru unelte de
mână, instrumente pentru marcarea animalelor,
mașini de frezat (unelte acționate manual),
mașini de găurit, mașini de găurit cu percuție
(unelte acționate manual), mașini de găurit
tip presă (unelte acționate manual), mașini
de gravat (scule manuale), mașini de grinotat
(unelte acționate manual), mașini de pulverizare
(unelte acționate manual) folosite în grădină
pentru pulverizarea insecticidelor, mașini de
pulverizare (unelte acționate manual) de uz
agricol pentru pulverizarea insecticidelor, mașini
de ras electrice, mașini de tăiat, mașini de
tăiat butuci (unelte acționate manual), mașini
de tăiat cuie (unelte acționate manual), maşini
de tăiat fructe cu acţionare manuală, mașini
de tăiat garduri vii (unelte acționate manual),

lame de mașini de tăiat, mașini de tăiat (pâine)
(acționate manual), mașini de tăiat și fațetat,
mașini de teșit (unelte de mână), mașini de tocat,
acționate manual, mașini de tuns, mașini de
tuns electrice de uz personal (acționate manual),
mașini de tuns gazon (instrumente manuale),
mașini de tuns (manuale), mașini de tuns
părul acționate manual, mașini de tuns părul,
electrice și neelectrice, mașini electrice de tuns,
mașini pentru demontat și tăiat sârmă (acționate
manual), mașini pentru tăiat plăci ceramice
(unelte acționate manual), matrițe de decupat
(unelte acționate manual), matrițe de tăiere
destinate utilizării cu scule manuale, matrițe
pentru ștanțat (unelte acționate manual), matrițe
pentru utilizare cu unelte manuale, mecanisme
cu clichet (acționate manual), mecanisme cu
clichet (unelte acționate manual), menghină de
mână, menghine cu unghi (scule de mână),
menghine, menghine metalice, menghine (scule
de mână), menghine (unelte manuale), mini
șurubelnițe neelectrice, mistrii cu vârf ascuțit,
mistrii, mistrii de tencuit, mistrii de umplere,
mistrii pentru beton, mistrii pentru ciment, mistrii
pentru cărămizi, mistrii pentru îmbinări, mistrii
pentru zidărie, mojare pentru pisat (unelte
manuale), mojare și pisăloage, motocultoare
(unelte acționate manual), nituitoare (unelte),
oale de turnătorie, nivelatoare pentru torturi,
ondulatoare de păr electrice, ondulatoare
electrice de păr, ondulatoare electrice pentru păr,
ondulatoare non-electrice, ondulatoare pentru
gene, opritoare pentru piese prelucrate la
menghină, pânze de ferăstrău (părți de unelte),
pânze de ferăstraie de mână, pânze de ferăstrău
pentru a fi utilizate cu unelte acționate manual,
pânze de ferăstrău transversal, pânze pentru
ferăstraie pentru metale, pânze pentru ferăstraie
pentru metale acționate manual, patente pentru
sârmă (scule manuale), patrițe de numerotare,
pene de antrenare, pene de fixare, pensete,
pensete pentru gene artificiale, pensete pentru
îndepărtarea părului, perforatoare pentru pene
de chitară fiind unelte de mână, perforatoare
(unelte manuale), perii de sârmă (unelte
acționate manual), perii din oțel (unelte de
mână), harpoane pentru pescuit, ciocane de
cioplit piatră (unelte acționate manual), piele
de ascuțit, piele de ascuțit briciul (curele din
piele pentru ascuțit briciul), pieptene pentru
contur barbă, piese de tăiere cu diamant
pentru unelte acționate manual, piese de
nivelare pentru unelte acționate manual, pietre
abrazive (unelte acționate manual), pietre de
ascuțit abrazive, pietre de șlefuit (pietre de
ascuțit), pietre de șlefuit (scule de mână),
pietre pentru ascuțire manuală, pietre pentru
ascuțit coasa, pile (acţionate manual), pile-
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ac, pile alimentate cu baterii pentru unghii
de animale, pile de ascuțit, pile de unghii,
electrice sau neelectrice, pile electrice de
unghii, pile electrice pentru unghiile animalelor,
pile (instrumente manuale), pile pentru ascuțit,
pile pentru bătături, pile pentru canturile
schiurilor, acționate manual, pile pentru unghii,
neelectrice, pile (scule manuale), pioleți pentru
gheață, pistiluri pentru pisat (unelte manuale),
pistoale de călăfătuire, pistoale de capsat
(acționate manual), plăci electrice de întins părul,
pistoale (unelte manuale), plantatoare conice,
acționate manual, pompe acționate manual
pentru pomparea apei din fântâni, pompe de
aer, acționate manual, pompe de desfundat țevi
(unelte acționate manual), pompe de gresat,
pompe de gresat (acționate manual), pompe de
mână, pompe pentru lichide (acționate manual),
port-matrițe (scule manuale), prășitori, prășitori
manuale, procesoare de alimente acționate
manual, pulverizatoare acționate manual, de uz
industrial sau comercial, pulverizatoare agricole
(acționate manual), pulverizatoare (dispozitive
acționate manual) pentru uz menajer, pentru
pulverizarea erbicidelor, pulverizatoare folosite
în horticultură (unelte manuale), pulverizatoare
manuale cu pompă, pulverizatoare pentru
insecticide (unelte manuale), pulverizatoare
pentru insecticide cu acționare manuală,
pulverizatoare pentru utilizare în agricultură
(scule manuale), pulverizatoare (scule acționate
manual) pentru grădină, pentru pulverizarea
erbicidelor, pulverizatoare (unelte acționate
manual), pulverizatoare (unelte acționate
manual) pentru extrudarea masticului, pumnale,
punctatoare de centrare (portabile), punctatoare
de centrare (scule manuale), raboteze, racletă
manuală de depielițat pește, raboteze (unelte
manuale), raclete, raclete acționate manual
pentru îndepărtarea gheții de pe geamurile
de vehicule, raclete de curățat sticlă (scule
manuale), raclete pentru pardoseli și ferestre,
raclete pentru schiuri, rame pentru ferăstraie
de mână, rangă de demontat tâmplărie, răngi,
rangă halligan, răngi de scos cuie (unelte
manuale), răngi (unelte acționate manual),
răzătoare de legume acționate manual, răzători
de bucătărie, răzuitoare (cuțite), răzuitoare de
tapete, răzuitoare (unelte manuale), răzuitori
de vopsea (unelte manuale), rezerve de lame
de ras, rezervor de ulei pentru lubrefierea
utilajelor (instrumente de mână), rindea de fălțuit
(instrumente cu acționare manuală), rindea de
fasonat (scule manuale), rindele, rindele de
fasonat, rindele în unghi mic de mână, rindele
neelectrice pentru cojirea așchiilor uscate de
bonito (rindele katsuo-bushi), rindele pentru
ciubucării, role cu țepi (unelte acționate manual),

role cu țepi (unelte acționate manual) în
scopul aerării pământului, role de compactare
(acționate manual), role pentru presat tapet, roți
abrazive destinate utilizării cu instrumente cu
acționare manuală, roți de ascuțit pentru cuțite
și lame, roți de tăiere (unelte acționate manual),
săbii, săbii-baston, săbii (spade), săpăligi, sape
de foraj, sape de foraj (unelte manuale), sape
pentru defrișare, satâre (cuțite), scarificatoare
acționate manual, scule, acționate manual, scule
așchietoare (unelte de mână), scule de mână
pentru perforare, acționate manual, altele decât
cele de birou, scule de mână utilizate pentru
sculptură în gheață, scule de tăiat (scule
manuale), scule de tăiere (unelte de mână),
scule multifuncționale pentru situații de urgență
(scule de mână), scule pentru foraj (unelte
acționate manual), scule pentru prășit (unelte
manuale), scule pentru pulverizare în situații de
urgență (scule de mână), scule pentru spart
geamuri, scule pentru tăiat centuri de siguranță,
scule rotative (unelte acționate manual), seceră
(unelte acționate manual), semănători acționate
manual, separatoare de flanșă (unelte manuale)
pentru deschiderea îmbinărilor cu flanșă,
separatoare pentru bride (instrumente manuale),
seringi pentru aplicarea insecticidelor, șerpi
pentru desfundat țevi, acționați manual, seturi
de chei tubulare, seturi de chei tubulare
(scule manuale), seturi de instrumente pentru
șeminee, sfoară pentru construcții, sfredele,
sfredele pentru lemn (unelte manuale), sfredele
(scule), șine de ghidare pentru ferăstraie pentru
a fi utilizate cu unelte acționate manual,
instrumente manuale pentru șlefuit, șorțuri
pentru unelte, spade, spatule folosite de artiști,
spatule (unelte manuale), spiralizatoare de
legume, acționate manual, ștanțe rotative (unelte
acționate manual), ștanțe (unelte manuale),
diamante de tăiat sticlă (părți ale uneltelor
manuale), sule, suporturi de matriță pentru
utilizare cu unelte manuale, suporturi pentru
cricuri de mână, suporturi pentru cuțite, suporturi
pentru ferăstraie, suporturi pentru pietre de
ascuțit, suporturi pentru scule, suporturi portabile
de burghie pentru burghie cu acționare manuală,
șurubelnițe, șurubelnițe cu cap tubular (unelte
manuale), șurubelnițe de precizie neelectrice,
șurubelnițe flexibile (neelectrice), șurubelnițe
(unelte manuale), tacâmuri biodegradabile,
tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri), tacâmuri
din metale prețioase, tacâmuri pentru copii,
tacâmuri și veselă de unică folosință, din plastic,
tacâmuri speciale pentru bebeluși, tăietoare
de bagel fiind cuțite, tăietoare de fructe,
tăietoare de iarbă (scule manuale), tăietoare
pentru cartofi prăjiți, târnăcoape, târnăcoape
de alpinism (pioleți de gheață), târnăcoape
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(unelte manuale), tarozi (scule), tarozi (unelte
acționate manual), tăvălugi pentru netezirea
gazonului (unelte acționate manual), teci de
cuțit, teci de sabie, teci pentru cuțite, tendoare
(unelte acționate manual), tije de ascuțire, tije
de drenaj, tije pentru cabluri, tije pentru chei
tubulare, tocătoare de carne (satâre), tocătoare
de carne (unelte manuale), tocătoare de legume
(unelte manuale), tocătoare, neelectrice, pentru
usturoi, tocuri din piele pentru cuțite, tocuri
pentru aparate de ras, topoare, topoare de
pompier, toporiști (scule manuale), trimmere
neelectrice de tuns sprâncene, truse de cuțite,
truse de bărbierit, truse de manichiură, truse
de pedichiură, truse rulabile din țesături pentru
ustensile manuale, instrumente manuale de
tuns, mașini de tuns pentru animale, unelte
acționate manual pentru dezizolarea cablurilor,
unelte acționate manual pentru îndepărtarea
distanțierelor pentru plăci, unelte, acționate
manual, pentru repararea vehiculelor, unelte,
acționate manual, pentru silvicultură, unelte
acționate manual pentru plantat bulbi, unelte
agricole manuale, unelte cu muchie de
cauciuc (unelte acționate manual), unelte de
gravare (unelte manuale), unelte de honuit
(acționate manual), unelte de lustruit, unelte
de mână, acționate manual, unelte de mână
pentru nivelarea cimentului, unelte de mână
și instrumente acționate manual, unelte de
ondulare (dispozitive manuale), unelte de piuare
(manuale), unelte de rabotat (acționate manual),
unelte de șlefuit (acționate manual), unelte
de scos buruieni acționate manual, unelte
de tăiat acționate manual, unelte de tăiat
napi (cuțite), unelte de tăiat țiglă (unelte
manuale), unelte hexagonale, unelte manuale cu
vârful despicat pentru confecționarea covoarelor,
unelte manuale de filetat piulițe, unelte manuale
de tăiat napi, unelte manuale pentru construcție,
reparație și întreținere, unelte manuale pentru
demontarea anvelopelor, unelte manuale pentru
îndepărtarea scaieților, unelte manuale pentru
tăiere, găurire, șlefuire, ascuțire și tratarea
suprafeței, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, unelte pentru altoit (unelte
manuale), unelte pentru legături de cablu, unelte
pentru ridicat (cricuri), unelte rotative pentru
tăierea metalului (unelte acționate manual),
unelte și instrumente de ascuțit, acționate
manual, unelte tăietoare pentru rogojini tatami,
unghiere, unghiere (electrice sau neelectrice),
ustensile de mână pentru curățat ananasul,
ustensile pentru arta corporală, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, cuțite de vânătoare,
vaporizatoare acționate manual, de uz industrial
sau comercial, vârfuri de burghie manuale,
vârfuri de burghiu de diamant pentru unelte

manuale, vârfuri de burghie pentru burghie
manuale, vârfuri de burghiu destinate utilizării la
instrumente manuale, vârfuri de unelte rotative
(unelte acționate manual), vârfuri de șurubelnițe
pentru șurubelnițe cu acționare manuală, vătraie,
vătraie pentru șeminee, vilbrochene (scule),
vincluri (unelte manuale), aparate de asomat
vite.
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, conținut înregistrat și descărcabil,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
echipament pentru scufundări, magneti.
materiale înregistrate, aparate fotovoltaice
pentru generare de electricitate, aparate și
instrumente pentru acumularea și stocarea
curentului electric, aparate și instrumente pentru
comanda curentului electric, adaptoare audio,
aparate cu alimentare regulată, aparate de
alimentare cu energie continuă, aparate de
transmisie în rețea, aparate pentru retea
de electricitate, aparate pentru îmbunătățirea
eficienței energetice, aparate și instrumente
pentru conducerea distribuției energiei electrice,
aparate și instrumente pentru controlul
electricității, aparatură de alimentare cu energie
continuă (baterii), aprinzătoare piezo-electrice,
bănci de încărcare, adaptatoare de priză,
adaptoare ca pentru aparatele de jocuri video de
larg consum, adaptoare usb, adaptoare coaxiale,
adaptoare de curent alternativ, adaptoare de
călătorie pentru prize electrice, adaptoare de
gen (adaptoare de cabluri), adaptoare de gen
(adaptoare de cabluri) pentru telefoane mobile,
adaptoare de gen sub formă de adaptoare
electrice, adaptoare pentru carduri de memorie
flash, adaptoare pentru prize, amplificatoare de
linie, amplificatoare pentru stații radio și tv,
aparate cu semiconductori, aparate de control al
căldurii (întrerupătoare) pentru vehicule, aparate
pentru citirea discurilor optice, atenuatoare
coaxiale, balast pentru dispozitive de iluminat,
balasturi electronice pentru activarea lămpilor
cu descărcare, bare colectoare (electricitate),
bare colectoare de distribuție electrică, bare
conductoare, blocuri de conexiuni (cabluri
electrice), blocuri de contact (electrice), blocuri
de deflexie, bobine cu rezistență electrică,
bobine de cipuri, bobine de comutație, bobine
de deflexie, bobine de impedanță destinate
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utilizării în aparate electrice, bobine de inducție,
bobine de legătură pentru transformatoare de
simetrizare din cupru, bobine de reactanță pentru
limitarea curentului, bobine de stingere asupra
tensiunii tranzitorii, bobine de înaltă frecvență,
bobine de șoc (impedanță), bobine electrice,
bobine electronice, borne (electricitate), butoane
comutatoare (electrice), butoane de sonerie,
butoane tactile multifuncționale, cablaje electrice
pentru automobile, cabluri adaptoare (electrice),
cabluri și fire, cabluri adaptoare pentru căști,
cabluri de conexiune mobilă de înaltă definiție,
cabluri de transmisie pentru antenă, cabluri de
împământare, cabluri pentru antene, cadrane
pentru instrumente, capace de siguranță pentru
prize, capace mufă antipraf pentru telefoanele
mobile, carcase pentru comutatoare (electrice),
carcase pentru conectoare electrice, carduri
de memorie, carduri de memorie flash, cartele
de extindere a memoriei, circuite electrice
și circuite imprimate, catozi, cinescoape,
cipuri electronice pentru fabricarea circuitelor
integrate, circuite-dop, circulatoare (componente
electrice sau electronice), cititoare de benzi
magnetice, cititoare de carduri cu cip, cititoare
de carduri cu circuite integrate, cititoare de
carduri de memorie flash, cititoare de carduri
inteligente, cititoare de carduri pentru cărți
de credit, cititoare de cartele, cititoare de
cartele electronice, cititoare de discuri optice,
cleme crocodil (conectori electrici), colectoare
de curent, colectoare electrice, componente de
circuite electrice, componente de microunde,
componente electronice optice, componente
electrice si electronice, componente electronice
pentru aparate de jocuri de noroc, componente
electronice pentru card-uri de memorie cu
miniprocesor, componente electronice utilizate la
mașini, componente electrotehnice, componente
microelectronice, comutatoare basculante,
comutatoare (electricitate), comutatoare
coaxiale, comutatoare cu cârlig, comutatoare
cu lamelă, comutatoare cu mercur, comutatoare
de contact mecanice, comutatoare de fază
pentru aparate de comunicații, comutatoare
de proximitate, comutatoare de umiditate,
comutatoare electrice cu lamele, comutatoare
electromagnetice, comutatoare emisie-recepție,
comutatoare magnetice, comutatoare multiple
de la distanță, comutatoare în cascadă,
comutatoare pentru semnalizatoare cu lumină
intermitentă, comutatoare rotative (electrice),
comutatoare termice, comutatori cu senzori,
comutatori de obturare, condensatoare
ceramice, condensatoare cu vid, condensatoare
de înaltă tensiune, condensatoare de cuplare,
condensatoare electrice, condensatoare
electrice cu dublu strat, condensatoare

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

de relee, prize de telefon, prize electrice,
prize electrice cu temporizator, prize multiple
culisabile, prize pentru aparate de ras electrice,
prize pentru tranzistori, prize, fișe și alte
dispozitive de cuplare (conexiuni electrice),
procesoare videocolor, protecții pentru prize,
puncte cuantice (materiale semiconductoare
cristaline), puncte de comutare (electrice),
pupitre de distribuție (electricitate), racorduri
de conducte (electrice), racorduri electrice,
rame pentru prize electrice, ramificații cu
întrerupător (electrice), reactoare electrice,
receptoare electrice, receptoare radio pentru
telecomenzi, receptori de semnale electronice,
reglete pentru conexiuni electrice, redresoare
comandate pe bază de siliciu, regletă de borne,
regulatoare(variatoare) electrice de lumină,
regulatoare de temperatură, relee coaxiale,
relee cu zăvorâre mecanică acționate pe
bază de impuls, relee de protecție împotriva
supratensiunii, relee de siguranță (electrice),
relee de supraîncărcare, relee electromagnetice,
relee electronice în miniatură, relee pentru stații
radio și tv, relee sensibile la lumină, relee în
stare solidă, relee în trepte, releuri de protecție
pentru motoare, reostate, rezistențe, rezistențe
electrice, rezistențe variabile, rezistoare de
inducție, rezistoare sensibile la forță, rezistori
variabili, rezonatoare, rezonatoare ceramice,
rezonatoare coaxiale, selectoare de linii,
semiconductoare, separatoare de sarcină,
siguranțe, sisteme de siguranță electronice
integrate pentru vehicule terestre, sisteme
electronice de navigație, sisteme electronice
integrate de asistență șofer pentru vehicule
terestre, sisteme integrate electronice de
alarmă în caz de pericol pentru automobile,
sisteme integrate electronice pentru evitarea
pericolelor și a coliziunii pentru automobile,
șine manșonate, electrice, solenoizi, sonde
cu termistor, sticlă acoperită cu conductor
electric, sticlă acoperită cu strat conductor
electric, supape electrice (termoionice), supape
solenoidale, supape termoionice pentru aparate
de radio, suporturi pentru bobine electrice,
suporturi pentru fire electrice, suporturi pentru
siguranțe fuzibile, tablouri de comandă
(electricitate), tablouri de contacte electrice,
tablouri de control electrice, tablouri de distribuție
(electricitate), șunturi, tablouri de distribuție
(electrice), tablouri de operare și comandă
(electrice), tablouri electrice de distribuție,
tampoane (electrice), taste tonuri (tone pad),
temporizatoare pentru întrerupătoare electrice,
terminale de contact pentru conectoare electrice,
terminale de împământare, terminale electrice,
termistoare, termistoare pentru ulei-apă, tetrode,
tiratroane, tiristoare, transductoare electrice,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/03/2023

transformatoare de nivel, transformatoare
de simetrizare, transmițătoare cu inducție,
transmițătoare radio pentru telecomenzi,
tranzistoare (electronică), tranzistoare bipolare,
tranzistori, tranzistori unijoncțiune, triode, tuburi
amplificatoare sau lămpi de amplificatoare,
tuburi catodice, tuburi cu catod rece, tuburi
cu descărcare electrică, altele decât cele
pentru iluminat, tuburi cu microunde, tuburi
cu unde progresive, tuburi de raze x,
altele decât pentru uz medical, tuburi de
recepție, tuburi electronice, tuburi electronice
cu vid (radio), tuburi termionice, tuburi
fotosensibile, tunuri de electroni, unități
cu transformator de simetrizare, unități de
conectare (electrice), unități de conectare cu
siguranță fuzibilă, unități de memorie electronice,
unități de memorie semiconductoare, unități
de racord (contacte electrice), unități pentru
discuri optice, varistoare, ventilatoare active
de răcire pentru componente electronice,
ventile electromagnetice (întrerupătoare
electromagnetice), ventile termionice, cabluri
scart, convertoare alternativ-continuu,
convertoare de cc/ca, detectoare din cristal
de galenă utilizate în electronică, filtre
electrice, instrumente pentru distribuirea
curentului electric, sisteme și aparate
pentru împământare statică, stații de
alimentare pentru vehicule electrice, stații de
încărcare pentru mașini electrice, surse de
alimentare pentru rețea de alimentare cu
electricitate, agende electronice, amplificatoare,
amplificatoare clapetă, amplificatoare de
antene, amplificatoare de control, amplificatoare
de distribuție, amplificatoare de putere,
amplificatoare de semnal, amplificatoare
digitale, amplificatoare electrice, amplificatoare
electroacustice, amplificatoare electronice,
amplificatoare optice cu semiconductoare,
amplificatoare pentru chitare bas, aparate
de copiere, amplificatoare pentru claviaturi,
amplificatoare pentru vehicule, aparate de
captare a datelor, aparate de codare a
cardurilor de credit (periferice de calculator),
aparate de control multiport, aparate de
criptare digitale cu autosincronizare, aparate de
programare a timpului, aparate de recunoaștere
facială, aparate de înregistrare, aparate
pentru codificarea datelor, aparate pentru
recunoașterea vorbirii, aparate și instrumente de
codificare și decodare, aparate și instrumente
multimedia, aparate și instrumente radio, cabluri
de semnal pentru it/av și telecomunicații, aparate
telematice, aparate terminale telematice,
atenuatori, aparatură de codificare, becuri
indicatoare pentru aparate de telecomunicații,
becuri pentru semnalizatoare (pentru aparatele

de telecomunicații), aparate de demagnetizare
pentru benzi magnetice, cd-drivere pentru
calculatoare, blocnotesuri electronice, cititoare
de coduri de bare (decodoare), cititoare pentru
identificarea frecvenței radio (rfid), codificatoare,
codificatoare magnetice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, codoare optice,
compensatoare cu amplificator dublu,
compresoare de semnal, conectori multimedia
pentru vehicule, convertoare analogice,
convertoare de foarte înaltă frecvență,
convertor analog-digital, decodificatoare
electronice, decodoare, decodoare de
semnal, demultiplexoare, dicționare electronice,
digitizoare, digitizoare electronice, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipament
și accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), dispozitive de automatizare
pentru locuințe, dispozitive de codificare,
dispozitive de decodificare, dispozitive de
montare pentru camere, dispozitive de montare
pentru monitoare, dispozitive digitale de
procesare a semnalului vocal, dispozitive
multifuncționale care încorporează funcțiile de
copiereși fax în modul autonom, dispozitive
pentru recunoaștere vocală, dispozitive pentru
schimbarea automată a discurilor, dispozitive
pentru stocarea de date, dongle de interfață
multimedia de înaltă definiție, doze de redare
pentru aparate de telecomunicații, antene
folosite, de asemenea, ca și aparate de
comunicație, accesorii de montare pentru
aparate radio, adaptoare de radiofrecvență,
amplificatoare cu lămpi, amplificatoare de
radiofrecvență, amplificatoare de semnal fără
fir, amplificatoare de viteză, amplificatoare
electrice pentru semnale sonore, ansambluri de
plăci cu circuite pentru telecomunicații, antene
parabolice, antene pentru rețele zonale, antene
satelit, aparate automate de telegrafie, aparate
cu frecvențe extra înalte pentru comunicații
prin satelit, aparate cu frecvențe extrem de
mari pentru rețele fără fir, aparate de absorbție
a zgomotelor, aparate de apelare automată,
aparate de colectare și analizare a datelor privind
apelurile telefonice (cost, calitate etc.), aparate
de comunicare cu fir, aparate de comunicare din
cadrul retelei, aparate de comunicare prin satelit,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de comunicatii portabile, aparate de comunicație
fără fir, aparate de comunicație portabile,
aparate de comunicații prin satelit cu frecvență
super înaltă, aparate de emisie-recepție cu
porturi multiple, aparate de intercomunicație
prin unde ghidate, aparate de procesare a
semnalelor de telecomunicații, aparate de radio
pe frecvențe extra înalte, aparate de radio
pe frecvențe super înalte, aparate de recepție
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și de transmisie radiofonică, aparate de rețea
fără fir cu frecvență super înaltă, aparate
de telecomunicații, aparate de telecomunicații
cu fibră optică, aparate de telecomunicații
destinate utilizării cu rețele de telefoane
mobile, aparate de telecomunicații programabile,
aparate de telecomunicații portabile, aparate
de telecomunicații în formă de bijuterii, aparate
de înaltă frecvență, aparate de transmisie
optică digitală, aparate de transmisie telegrafică,
aparate de transmisie și recepție pentru
transmisie la distanță, aparate de transmitere
de imagini, aparate de urmărire a țintei (prin
satelit), aparate electrice de comunicații, aparate
electrice aeriene, aparate electrice de comutație,
aparate electrice pentru telecomunicații, aparate
heliografice, aparate mobile de recepție radio,
aparate mobile de telecomunicații, aparate
optice de emisie-recepție, aparate mobile de
transmisie radio, aparate pentru adaptarea
semnalului, aparate pentru antibruiaj, aparate
pentru atenuarea semnalului, aparate pentru
comunicare cu microunde, aparate pentru
comunicare haptică, aparate pentru modularea
frecvenței, aparate pentru stabilizarea
frecvenței, aparate pentru supravegherea țintei
(satelit), aparate pentru telecomunicații digitale,
aparate pentru transmiterea de comunicații,
aparate pentru transmiterea semnalului, aparate
pentru transmiterea sunetului, aparate pentru
întârzierea semnalului, aparate personale de
emisie-recepție, aparate radio bidirecționale,
aparate radio cu ceasuri încorporate, aparate
radio de transmisie-recepție, aparate și
instrumente de telecomunicație, aparatură
de radiocomunicații cu un singur canal
pentru stații fixe, aparatură de transmisie
prin satelit, bijuterii care comunică date,
camere video pentru conferință, comutatoare
(pentru aparate de telecomunicații), comutatoare
automate (pentru telecomunicații), comutatoare
de telecomunicații, comutatoare manuale
pentru telecomunicații, comutatoare optice,
concentratoare de comunicații, căști cu microfon
pentru comunicații, condensatoare electrice
(pentru aparate de telecomunicații), conectoare
pentru aparate de telecomunicații, conectoare
pentru telefoane mobile pentru vehicule,
conexiuni de date optice, controlere pentru stații
de bază (bsc) pentru telecomunicații, controlere
de comunicații, convertoare de zgomot redus,
cristale de galenă (detectoare), cuplaje
electrooptice, cuploare acustice, cuploare
direcționale, cuploare optice, demodulatoare,
dispozitive de codificare cu comandă vocală,
dispozitive de comunicații fără fir pentru
transmisia de conținut multimedia, dispozitive de
comunicații fără fir pentru transmitere de voce,

date sau imagini, dispozitive de comunicații
portabile, sub formă de ceasuri de mână,
dispozitive de cuplare pentru semnal, dispozitive
de emisie-recepție prin satelit, dispozitive
de identificare a radiofrecvenței (repetoare
de impulsuri), dispozitive de recunoaștere
vocală, dispozitive de sintonizare pentru
radio-recepție, dispozitive electrice mobile de
comunicații digitale, dispozitive electronice de
telecomunicații, dispozitive electronice pentru
transmiterea semnalelor audio, dispozitive
mobile de telecomunicații, dispozitive optice de
comunicare, echipament de comunicație punct-
la-punct, dispozitive pentru streaming-ul de
suporturi digitale, dispozitive pentru suprimarea
zgomotului (componente electrice), dispozitive
pentru transmisii radio fără fir, dispozitive
prin satelit, dispozitive poartă de zgomot,
divizoare de semnale, divizoare electronice
de semnal pentru microfoane, echipament
de prelucrare a semnalelor, echipamente de
telecomunicații, echipamente de transmisie și
recepție fără fir, emițătoare (telecomunicații),
emițătoare de semnale de alarmă, emițătoare
de semnale electronice, emițătoare digitale,
emițătoare electrice, emițătoare și receptoare
wireless, emițătoare-receptoare, filtre de
microunde, filtre de radio-frecvențe, filtre pentru
suprimarea interferențelor radio, filtre pentru
zgomot, instalații de bandă largă, instalații
de comunicații electronice, instrumente de
telecomunicații utilizate în cadrul rețelelor radio
celulare, instrumente de transmisie fără fir
de înaltă frecvență, mașini și aparate de
radiocomunicație aeronautică, mașini și aparate
pentru radiobalize, microfoane pentru dispozitive
de comunicație, modulatoare, modulatoare
de codificare, modulatoare de frecvență,
modulatoare de radio-frecvență, multiplexoare
pentru telecomunicații, piese și accesorii
pentru aparate de comunicații, portavoce,
procesoare de comunicații, procesoare de
semnal, procesoare de semnale analoage,
procesoare de semnale digitale, procesoare
satelit, radiomonitoare pentru reproducerea
sunetului și a semnalelor, radiouri dab, radiouri
alimentate cu energie solară, radiouri cu rază
redusă de acțiune, radiouri mobile, radiouri
portabile, receptoare de date mobile, receptoare
de radio-frecvențe, receptoare de satelit,
receptoare de semnale de baliză, receptoare
stereo, reductoare de zgomot audio, relee de
radiofrecvență, relee radio, repetitoare, rețele de
calculatoare și echipament pentru comunicarea
datelor, rezistențe electrice (pentru aparate de
telecomunicații), rețele de comunicații, rețele
de telecomunicații, roboți pentru teleprezență,
sateliți, sateliți de comunicații, sateliți pentru
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intercomunicații, sateliți pentru transmisie
de semnale, sateliți pentru uz științific,
scanere de frecvențe, selectoare de canale
radio, selectoare de telecomunicații, selectoare
electronice, selectoare pentru modulația de
amplitudine, servere de comunicații (hardware
de calculator), siguranțe (pentru aparate de
telecomunicații), siguranțe pentru aparate de
telecomunicații, simulatoare pentru emițătoare,
sintetizatoare de voce, sisteme cu răspuns
vocal, sisteme de comunicații la cască, sisteme
de procesare a vocii, sonerii fără fir pentru
gestionarea cozii de așteptare, stabilizatoare
de frecvență, stații terestre de sateliți,
tablouri de comandă pentru telecomunicații,
tablouri de distribuție, terminale pentru
comunicații mobile, transformatoare de semnal,
transformatoare electrice (pentru aparate
de telecomunicații), transmițătoare de radio-
frecvențe, transmițătoare (telecomunicații),
transmițătoare de semnale, transmițătoare
folosite în comunicațiile de urgență,
transmițătoare fără fir, transmițătoare pentru
transmisia semnalelor electrice, transmițătoare
pentru transmisia semnalelor electronice,
transmițătoare portabile, transmițătoare radio,
transmițătoare sateliți, transmițătoare video,
transpondere, transpondere echipate cu sisteme
de plată electronică montate înăuntrul
vehiculelor, tuburi acustice, tuburi de emisie,
tunere de semnale, tunere de semnale radio,
usb huburi, unități cu emițător audio, unități de
date sincrone, unități de interfață de comunicare,
unități de transmisie a semnalului cu comenzi
multiple, vocodere, wattmetre cu frecvență
radio, dispozitive pentru captarea și dezvoltarea
imaginilor, dvd playere, dvd playere portabile,
dispozitive de derulare înainte a filmelor,
dispozitive de redare pentru discuri compacte,
dispozitive de redare pentru suporturi de sunete
și imagini, dispozitive de stocare a datelor pe
casete magnetice, dispozitive de înregistrare
pentru suporturi de sunete și imagini, dispozitive
de ștergere de benzi magnetice, echipament
audio purtabil, echipament de karaoke,
echipamente endoscopice de uz industrial,
echipamente fotografice, filtre acustice din
pânză, pentru aparate radio, generatoare de
sincronizare, generatoare pentru temporizare,
indicatoare de tip pointer electronice emițătoare
de lumină, indicatoare laser tip pointer,
indicatoare luminoase tip pointer, inele
adaptoare pentru atașarea obiectivelor la
aparatele foto, instrumente pentru karaoke,
lentile, monitoare pentru tabletă, ochelari 3d,
planetarii, player portabil multimedia, playere
mp4, playere media mobile care se poartă
în combinație cu hainele, playere multimedia,

playere multimedia pentru mașini, playere
video digitale, procesoare de filme, receptoare
(audio, video) fără fir, receptoare audiovizuale,
servere audio digitale, servere video, servere
video digitale, sisteme audio-vizuale, sisteme
de divertisment audiovizual pentru mașină,
sisteme de sonorizare exterioară, sisteme
de vizualizare video, sisteme electronice
de distribuire de semnale audio/video,
sisteme micro dvd, sisteme multicameră
pentru vehicule, stații de andocare pentru
playere audio digitale, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, telecomenzi
multifuncționale, telecomenzi pentru aparate
de radio, telecomenzi pentru aparate stereo,
telecomenzi pentru televizoare, transmițătoare
fm, unități de cd-rom, unități de benzi magnetice,
unități de discuri flexibile, unități pentru dvd-
uri, unități pentru dischete, unități pentru
discuri, uscătoare de film, vizoare optice,
echipamente de comunicare, echipamente de
procesare a semnalelor digitale, echipamente
din domeniul tehnologiei informaționale și
audiovizualului, echipamente pentru colectarea
de date, emițătoare optice, etuiuri pentru
telefoanele celulare, expansoare audio, filtre
color pentru ecrane cu cristale lichide (lcd),
generatoare de date temporale, hub-uri pentru
automatizarea caselor, huse pentru agende
electronice, inele inteligente, inscriptoare dvd,
jetoane de securitate (dispozitive de criptare),
jurnale personale electronice, limitatoare de
semnal, lochuri electrice, lochuri electronice,
marcaje pentru identificarea frecvenței radio
(rfid), masere (amplificatoare de microunde),
monitoare care se poartă în combinație
cu hainele, multiplexoare, multiplexoare
multimedia, multiplexoare pentru divizarea
timpilor, multiplexoare video, organizatoare
electronice, panouri tft-lcd (tranzistor cu
peliculă subțire-ecran cu cristale lichide), polițe
adaptate pentru fixarea de hardware pentru
telecomunicații, preamplificatoare, potențiatoare
optice, procesoare de modulație prin impulsuri
codificate, procesoare de voce, procesoare de
vorbire, receptoare optice, receptoare (pentru
aparate de telecomunicație), repetoare cu porturi
multiple, scanere cu intrare și ieșire digitală,
senzori tactili pentru ecranele capacitive,
sintetizatoare de frecvențe, sintonizatoare
amplificatoare, sistem de automatizare pentru
clădiri, sisteme de automatizare pentru case,
stilouri magneto-optice, suporturi de date pre-
înregistrate destinate utilizării cu calculatorul,
suporturi de fixare adaptate pentru monitoare de
calculator, suporturi de fixare adaptate pentru
calculatoare, suporturi pentru amplificatoare,
table electronice, table electronice de scris,
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table electronice interactive whiteboard, table
interactive (whiteboard) pentru calculatoare,
tablete, tablete digitale, tablete grafice, tablete
grafice digitale, tahografe, tahometre, tapete
descărcabile pentru calculatoare și telefoane
mobile, tastaturi, tastaturi de calculatoare,
tastaturi fara fir, tastaturi multifuncționale,
tastaturi pentru direcționarea semnalelor audio,
video și digitale, tastaturi pentru tablete,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, taste pentru
tastatură de calculator, telecomenzi, telecomenzi
cu infraroșu, telecomenzi fără fir pentru
dispozitive electronice portabile și calculatoare,
telecomenzi pentru acționarea automată a
supapelor, telecomenzi pentru acționarea
alarmelor de mașină, telecomenzi pentru
acționarea machetelor de vehicule, telecomenzi
pentru comanda produselor electronice,
telecomenzi pentru dispozitive electronice
mobile, telecomenzi pentru echipamente
audiovizuale, telecomenzi pentru locuință,
telecomenzi pentru motoare, telecomenzi
pentru proiectoare, telecomenzi pentru
sisteme multimedia, telecomenzi universale,
teleconvertoare, telecopiatoare, telefoane,
telefoane alimentate cu energie solară, telefoane
celulare, telefoane celulare digitale, telefoane
cu bandă triplă, telefoane cu internet,
telefoane cu sisteme de inter-comunicare
incorporate, telefoane de conferință, telefoane
de mașină, telefoane digitale, telefoane fără fir,
telefoane fixe, telefoane inteligente, telefoane
inteligente care se poartă în combinație cu
hainele, telefoane inteligente pliabile, telefoane
inteligente sub formă de ceas de mână,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
telefoane mobile, telefoane mobile braille,
telefoane mobile cu sisteme fax încorporate,
telefoane mobile cu tastaturi și numere mari
care ajută utilizatorii cu deficiențe de vedere
sau de dexteritate, telefoane mobile folosite
în vehicule, telefoane portabile, telefoane
prin satelit, telefoane voip, telefone prin
internet, teleimprimatoare, telemetre, telemetre
cu laser, telemetre pentru carabină (telescopice),
telepromptere, telescoape, temporizatoare
electrice, temporizatoare (pentru camerele
de luat vederi și aparatele de fotografiat),
tensiometre, teodolite, terminale interactive
cu ecran tactil, terminale multimedia,
terminale pentru recepția semnalului,
transformatoare acustice, transmițătoare optice,
transmultiplexoare, unități de codificare
electronică, unități de control pentru
amplificatoare destinate utilizării în vehicule,
baze de date computerizate, conținut
media, benzi înregistrate, discuri compacte

preînregistrate, discuri de înregistrare optice,
discuri preprogramate, discuri preînregistrate,
emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, film holografic, fișiere de date
înregistrate, fișiere multimedia descărcabile,
hărți digitale pe suport informatic, holograme,
microfilme sensibile expuse, orare electronice,
repertoare electrice sau electronice, suporturi de
date care conțin tipuri de caractere memorate,
suporturi de date magnetice pre-înregistrate,
suporturi de înregistrare (optice), înregistrări
magnetice. alezoscoape, analizoare cu canale
multiple, analizoare de energie electrică,
analizoare de gaze de ardere, analizoare de
imagine, analizoare de luminescență, analizoare
de spectre, altele decât pentru uz medical,
analizoare dimensiuni nanoparticule, analizoare
fotometrice (altele decât cele pentru uz medical),
analizoare pentru determinarea acidității,
analizoare pentru dimensiunea nanoparticulelor,
analizoare prin fluorescență, aparate de
înregistrare de date, analizoare spectroscopice
de fotoelectroni (nu de uz medical), analizoare
universale de perturbații, aparate automate de
dozare, aparate cu traductor, aparate de analiză
pentru praf fin, aparate de detectare și măsurare
a distanței cu ajutorul razei coerente (lidar)
pentru vehicule, aparate de generat gaz în scop
de calibrare, aparate de măsurare a curenților
de aer, aparate de măsurare a luminiscenței,
aparate de măsurare a prafului, aparate de
măsurat presiunea vântului, aparate de testare
a curenților de aer, aparate de măsurat pentru
detectarea sateliților, aparate de testare pentru
diagnostic (altele decât cele de uz medical),
aparate declanșate prin introducerea jetoanelor
(mecanisme pentru), aparate electronice pentru
analizarea culorilor, aparate numerice pentru
indicarea poziției, aparate pentru analiza aerului,
aparate pentru analiza alimentelor, aparate
pentru analiza hidratării pielii, nu de uz
medical, aparate pentru analize fizice (altele
decât cele pentru uz medical), aparate pentru
detectare și măsurare cu impulsuri de lumină
laser (lidar), aparate pentru diagnosticare,
altele decât cele de uz medical, aparate
pentru diagnosticarea motorului, aparate pentru
indicarea sarcinii admisibile, aparate pentru
măsurarea, monitorizarea și analiza consumului
de electricitate, aparate și instrumente de fizică,
aparate și instrumente de inspecție, aparate
și instrumente pentru măsurători astrometrice,
aparate și instrumente pentru controlul vitezei
vehiculelor, aparate și instrumente pentru
recunoașterea indicatoarelor rutiere, aparate
și instrumente pentru astronomie, benzi
termosensibile pentru indicarea temperaturii,
bușoane indicatoare de presiune pentru valve,
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celule de sarcină, codoare rotative, comutatoare
de nivel, controlere fără fir pentru monitorizarea
și controlul de la distanță a funcției și stării
sistemelor de securitate, controlere fără fir pentru
monitorizarea și controlul de la distanță al
funcției și stării altor dispozitive sau sisteme
electrice, electronice și mecanice, conuri de vânt
(indicatoare de vânt), căști neuronale, nu de
uz medical, dispozitiv de analiză pentru gaze
reziduale, dispozitive de control și regulatoare,
dispozitive de măsurare, dispozitive de testare
și controlul calității, dispozitiv pentru activarea
transductoarelor, dispozitive aeropurtate pentru
obținerea de date, dispozitive de analiză cu raze
x (altele decât cele de uz medical), dispozitive
de decuplare termomagnetice, dispozitive de
înregistrare a luminii soarelui, dispozitive
de înregistrare a rezultatelor profesionale,
dispozitive pentru analize fizice (altele cele
decât pentru uz medical), dispozitive pentru
măsurarea poluării aerului, echipamente și
instrumente de control (supervizare), etichete
indicatoare de temperatură, cu excepția celor
pentru uz medical, fonomotoare electrice,
hardware pentru urmărirea comportamentului
șoferilor, indicatoare automate de altitudine,
indicatoare cu lumină de neon folosite la
circuite electrice, indicatoare de electricitate,
indicatoare de fază, indicatoare de sarcină,
indicatoare digitale, indicatoare luminoase,
indicatoare termosensibile de identificare,
indicatori de sarcină admisibilă, instrumente
de monitorizare, instrumente fotografice de
topografie, instrumente meteorologice, senzori,
detectoare și intrumente de monitorizare,
instrumente pentru analizarea fotografiilor,
instrumente pentru împerecherea anvelopelor,
mecanisme pentru aparate declanșate prin
introducerea jetoanelor, lămpi indicatoare pentru
tablouri de distribuție, mașini de identificare
devize, microcontrolere de joasă tensiune,
mâneci de vânt decorative pentru indicarea
direcției vântului, oscilografe pentru verificarea
motoarelor, panouri indicatoare, senzori cuplu
de torsiune, sisteme computerizate de analiză
a motoarelor de vehicule, întrerupătoare de
nivel de lichide, sisteme de control al vitezei
vehiculelor, sisteme de control pentru condusul
autonom destinate vehiculelor, sisteme de
detectare a dronelor, sisteme de detectare
automată a dronelor, sisteme de recunoaștere
a indicatoarelor rutiere, sisteme electronice
de bord pentru asistență la menținerea sau
schimbarea benzii în timpul condusului, sisteme
electronice de bord pentru frânare automată,
sonde logice, stroboscoape, traductoare de
forță, traductoare de presiune, traductoare
electrooptice, traductoare lineare, traductoare

piezoelectrice, transductoare, transductoare
cu ultrasunete, transformatoare de înaltă
frecvență, aparate de codare temporală, aparate
de înregistrare a kilometrilor, aparate de
înregistrare a presiunii, aparate de înregistrare
electrice, aparate de înregistrat grafice și
curbe, aparate electrice pentru înregistrarea
scorului, aparate electronice de înregistrat
temperatura, nu de uz medical, aparate
electronice pentru înregistrarea dioxidului de
carbon (altele decât cele pentru uz medical),
aparate electronice pentru înregistrarea scorului,
aparate electronice pentru înregistrarea vitezei,
aparate pentru inregistrarea datelor, aparate
pentru înregistrarea temperaturii, aparate pentru
înregistrarea timpului, calculatoare de drum,
ciclometre, cronografe (aparate de înregistrare a
timpului), cutii negre (dispozitive de înregistrare
de date), dispozitiv de înregistrare a datelor
pentru automobile, dispozitive electronice pentru
înregistrarea ritmului cardiac (altele decât
cele de uz medical), dispozitive pentru
înregistrarea șocurilor, instrumente pentru
înregistrarea activității cardiace (cu scopuri
științifice), kilometraje pentru vehicule, logger
de date, mașini pentru ștanțarea datei și orei,
sisteme de pontaj (dispozitive de înregistrare
a timpului), aparat de control de la distanță,
aparate automate pentru controlul vidului,
aparate cu telecomandă pentru instalații de
aer condiționat, aparate cu telecomandă pentru
pornirea vehiculelor, aparate de comandă cu
activare sonoră pentru instalațiile de iluminat,
aparate de comandă electrică, aparate de
comandă la distanță cu infraroșu, aparate
de comandă pentru iluminat, aparate de
comandă programabile, aparate de control al
proceselor (electrice), aparate de control al
proceselor (electronice), aparate de control de
supraveghere (electrice), aparate de control
pentru mașini de gătit, aparate de control
pentru zbor, aparate de reglaj termostatic,
aparate de reglare a carburantului, aparate
de reglare a căldurii, aparate de reglare
a temperaturii, aparate de reglare a vitezei
variabile, aparate de telecomandă pentru
iluminat, aparate de teleghidaj, aparate digitale
pentru controlul proceselor, aparate electrice
de comandă a proceselor technice, aparate
electrice de control, aparate electrice de
reglare, aparate electrice pentru comandă
de la distanță, aparateelectrodinamice pentru
comanda de la distanță a macazurilor,
aparate electrodinamice pentru comanda de
la distanță a semnalelor, aparate electronice
de control, aparate electronice de control al
proceselor, aparate electronice pentru controlul
la distanță al semnalelor, aparate pentru
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controlul altitudinii, aparate pentru controlul
căldurii, aparate pentru controlul energiei
electrice, aparate pentru controlul puterii
electrice, aparate pentru controlul temperaturii
(termostate) la vehicule, aparate pentru controlul
temperaturii folosite la motoarele de vehicule,
aparate pentru controlul temperaturii folosite la
sistemele de încălzire ale vehiculelor, aparate
pentru controlul temperaturii pentru mașini,
aparate pentru controlul temperaturii pentru
mașini (termostate), aparate pentru reglarea
temperaturii apei, aparate pentru reglarea
timpului, aparate pneumatice de control,
aparatură de comandă (automată), aparatură
de control automată, brelocuri electronice
sub formă de dispozitive de comandă la
distanță, camere de decompresie, comenzi
audio-sensibile pentru aparate și instrumente de
iluminat, comenzi de automatizare industrială,
comenzi de sistem pentru procese de fabricație
inteligente, comenzi electrice, comenzi electrice
pentru acționarea automată a supapelor,
comenzi electronice pentru acționarea automată
a supapelor, comenzi pentru jaluzele lamelare
(electrice), comenzi pentru scaun, comenzi
programabile, comenzi programabile pentru
aparate și instrumente de iluminat, comenzi
termice, console de control pentru aparate și
instrumente de iluminat, controlere (indicatoare)
de viteză (electrice), controlere de nivel
(instrumente electrice), controlere de presiune
(manometre), controlere de proces (electrice),
controlere de proces (electronice), controlere
de titrare, controlere electrice, controlere
electronice, controlere electronice digitale,
controlere electronice pentru servomotoare,
cronometre electronice de bucătărie, cronometre
programabile, dispozitiv de comandă pentru
parcarea automată a mașinilor, dispozitive de
comandă electronică (ecg) pentru lămpi și
corpuri de iluminat cu leduri, dispozitive de
comandă pentru senzori, dispozitive de control
(automate), dispozitive de control industriale
care includ software, dispozitive de control
pentrugarduri electrice, dispozitive de control
numeric, dispozitive de control pentru lumini
de scenă, dispozitive de control termostatic,
dispozitive de monitorizare a temperaturii
(supape) folosite la radiatoarele de încălzire
centrală, dispozitive electrice de comandă pentru
gestiunea energiei, dispozitive electrice de
comandă pentru gestiunea încălzirii, dispozitive
electrice de control pentru sistemele de
irigație cu stropitori, dispozitive electrice pentru
combustie la distanță, dispozitive electrice
pentru control de la distanță, dispozitive
electronice de comandă la distanță, dispozitive
electronice de reglare, dispozitive inteligente

pentru controlul motoarelor, dispozitive pentru
controlul energiei, dispozitive programabile
de control, giroscoape pentru stabilizare,
instalații de control (electrice), instalații electrice
pentru controlul de la distanță al operațiilor
industriale, instalații electrice pentru controlul
debitului, instrumente de control al temperaturii
(termostate), instrumente electronice de control
al proceselor, instrumente electronice de control
al sincronizării, instrumente pentru controlul
proceselor (electrice), instrumente pentru
controlul temperaturii, limitatoare de temperatură
pentru mașini, mecanisme de acționare a
supapelor (comenzi electrice), panouri de control
pentru iluminat, programatoare pentru încălzire
centrală, receptoare pentru telecomenzi,
reductoare de viteze (electrice), reductoare
de viteze (electronice), regulatoare de curent
electric, regulatoare de energie, regulatoare
de presiune, regulatoare de temperatură
(termostate), regulatoare de temperatură
cu matrice, regulatoare de temperatură
pentru motoarele de vehicule, întrerupătoare
diferențiale, întrerupătoare termice, regulatoare
de viteză (electrice), regulatoare de viteză
(electronice), regulatoare de viteză pentru picup-
uri, regulatoare de viteză pentru vehicule
cu motor, regulatoare electronice de turație,
senzori electronici de control pentru motoare,
sisteme de control al presiunii, sisteme de
control automat al vitezei vehiculelor, stații
de control de la distanță (electrice sau
electronice), supape electrice de control, supape
termostatice, tablouri electrice de comandă,
telecomenzi pentru jaluzele, telecomenzi pentru
jucării zburătoare, temporizatoare automate
folosite la aparatele pentru prepararea băuturilor,
termostate de cameră, termostate digitale
pentru control climatic, termostate digitale pentru
controlarea temperaturii, termostate electrice,
termostate mecanice pentru încăperi, termostate
pentru motoarele vehiculelor, termostate pentru
vehicule, transmițătoare pentru telecomenzi,
unități de control pentru mașini de gătit, unități
electronice de control, unități electronice de
control al proceselor, unități pentru controlul
proceselor (electrice), unități pentru controlul
procesului (electronice), variatoare electronice
de viteză, ace de test pentru testarea plăcilor
cu circuite imprimate, adaptoare test pentru
verificarea circuitelor imprimate, analizoare de
putere, ansambluri de sonde deprobe pentru
circuite integrate, aparate de control al planeității,
aparate de testare a emisiei de motorină,
aparate de testare a energiei electrice, aparate
de testare a frânelor vehiculelor, aparate de
testare a lichidului de frână, aparate de testare
a motoarelor cu combustie internă, aparate
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de testare a rezistenței, aparate de testare
a transmisiilor vehiculelor, aparate de testare
audio, aparate de testare de planeitate, aparate
de testare electronică destinate utilizării în
domeniul telecomunicațiilor, aparate de testare
pentru contoare, aparate de testare pentru
depistarea scurgerilor, aparate de testare pentru
echipamente electronice, aparate de testare
pentruinjectoare de tip diesel, aparate de testare
pentru plăci cu circuite imprimate, aparate de
testare pentru semiconductoare, aparate de
testare pentru verificarea dispozitivelor optice,
aparate de testare portabile, aparate de testare
termosensibile, de uz științific, aparate de
verificare a bujiilor incandescente, aparate de
verificare a cimentului, aparate de verificare
pentru testarea echipamentelor electronice,
aparate electrice de testare, aparate electronice
pentru testarea sterilității echipamentelor
medicale, aparate electronice pentru testarea
sterilității produselor farmaceutice și soluțiilor
injectabile, aparate pentru analiza gazelor,
aparate pentru analize, altele decât cele de uz
medical, aparate pentru diagnoza instalațiilor
de energie electrică, aparate pentru măsurarea
alcoolemiei, aparate pentru testare nedistructivă,
aparate pentru testarea detectoarelor de căldură
prin folosirea spray-urilor cu aerosoli, aparate
pentru testarea detectoarelor de fum prin
folosirea spray-urilor cu aerosoli, aparate
pentru testarea detectoarelor de monoxid de
carbon prin folosirea spray-urilor cu aerosoli,
aparate pentru testarea frânelor, aparate pentru
testarea materialelor, aparate pentru testarea
împământării, aparate pentru teste climatice cu
vid, aparate și instrumente de verificare, bancuri
de probe, cabluri de măsurare multimetrică,
cabluri de testare, cabluri pentru testarea prizelor
de pământ (electrice), capete de măsurare
pentru testarea circuitelor integrate, dispozitive
de testare pentru piese electronice, dispozitive
de testare pentru tensiune, dispozitive de
verificare a caracteristicilor tuburilor electronice
cu vid, dispozitive de verificare a forței de rupere,
dispozitive de verificare a gradului de torsiune,
dispozitive de verificare a jocului la osie,
dispozitivede verificare a lemnului, dispozitive
de verificare a țesăturilor, dispozitive deverificare
a ductilității, echipamente de testare pentru
aparate electronice, echipamente de verificare
în timpul zborului, echipamente pentru testarea
și calibrarea componentelor de calculator,
etiloteste, generatoare de funcții, generatoare
de funcții prin sinteză digitală, generatoare de
semnal, instalații de probe pentru ajustarea
manometrelor, instrumente de măsurare a
parametrilor calitativi ai laptelui, instrumente
pentru testarea circuitelor, instrumente pentru

testarea metalelor, instrumente pentru testarea
sondelor, instrumente și mașini pentru testarea
materialelor, manechine folosite la testele de
impact, mașini de testare a anduranței, mașini
de testare pentru plastic, mașini de verificare
pentru textile, mașini pentru testarea durității
metalelor, mașini pentru testarea la compresiune
a metalelor, microdurimetre, osciloscoape,
ozonizatoare pentru calibrare, scanere (aparate)
pentru efectuarea de diagnoze auto, sisteme de
testare a circuitului electric, sonde de testare
(electrice), sonde pentru testare, altele decât
cele de uz medical, sonde pentru testarea
semiconductorilor, testere de alarme de fum,
testere de cabluri audio, testere de continuitate,
testere de curent, testere de discuri optice,
testere de izolație, testere de rețea de alimentare
cu electricitate, testere de spidometre, testere
pentru antigel, testere pentru baterii, testere
pentru baterii și acumulatoare, testere pentru
tranzistori, tăvi de testare, unități de monitorizare
a tensiunii, unități de testare pentru depistarea
scurgerilor, unități de testare pentru sisteme
hidraulice, afișaje pentru radar, alarme de
detecție a scurgerilor de apă, antene pentru
radar, aparate de control al vitezei pentru
vehicule, aparate de control de încărcare pentru
dispozitive neintruzive, aparate de detectare
a scurgerilor de apă, aparate de detectare
acustice subacvatice, aparate de detectare
cu raze infraroșii, aparate de detecție cu
microunde, aparate de detecție cu ultraviolete,
aparate de diagnostic cu ultrasunete, altele
decât cele de uz medical, aparate de
monitorizare a siguranței (electrice), aparate de
monitorizare acustică, aparate de monitorizare a
vaporilor pentru detectarea scurgerilor, aparate
demonitorizare a nivelului lichidelor, aparate de
monitorizare a oxigenului atmosferic, aparate
de monitorizare electronice, altele decât cele
pentru uz medical, aparate de monitorizare
la distanță, aparate de navigație subacvatice
cu sonar, aparate de upraveghere vizuală,
aparate de verificare a vitezei la autovehicule,
aparate electrice de supraveghere, aparate
pentru controlul de francat, aparate pentru
detectarea banilor falși, aparate pentru
detectarea căldurii, aparate pentru detectarea
incendiilor, aparate pentru detectarea nivelului
apei, aparate pentru detectareaparticulelor,
aparate pentru detectarea radiațiilor, aparate
pentru detectarea gazelor, aparate pentru
dragajul minelor (detectare), aparate pentru
monitorizarea consumului de apă, aparate
pentru monitorizarea consumului de căldură,
aparate pentru monitorizarea consumului
de energie electrică, aparate pentru
monitorizarea consumului de gaz, aparate
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pentru monitorizarea proceselor, aparate pentru
tehnica de dezagregare a consumului, aparate
pentru verificarea autenticității bancnotelor,
aparate radar pentru vehicule, aparate și
echipamente pentru autentificarea valutei,
aparatură pentru monitorizarea anvelopelor,
aparate și instrumente de detectare, avertizoare
automate de pierdere a presiunii in instalațiile
pneumatice, avertizoareautomate de pierdere
a presiunii în anvelopele vehiculelor, baghete
de radiestezie, biosenzori, comutatori pentru
senzori electronici de mișcare, costume
dotate cu senzori, defectoscoape ultrasonice,
detectoare, detectoare combinate de monoxid
de carbon și de fum, detectoare cu
raze infraroșii, detectoare cu ultrasunete
(nonmedical), detectoare de cabluri, detectoare
de concentrații de gaze combustibile, detectoare
de contoare electrice, detectoare de căldură,
detectoare de dioxid de carbon, detectoare
de direcție cu axe multiple, detectoare de
flacără, detectoare de fum, detectoare de gaze
combustibile, detectoare de impact, detectoare
de incendiu, detectoare de laser, detectoare
de metal, detectoare de metale și lemn,
detectoarede microunde (radare), detectoare
de monede false, detectoare de monoxid de
carbon, detectoare de particule, detectoare
de proximitate, detectoare de raze gamma,
detectoare de scurgere, detectoare de scânteie
de aprindere, detectoare de temperatură de
rezistență, detectoare de tensiune, detectoare
de vibrații, detectoare de viteză cu laser,
detectoare electrice de fum, detectoare
foto-ionice, detectoare magnetice, detectoare
nucleare pentru detectarea particulelor de
radiații, detectoare pasive cu infraroșii,
detectoare pentru nivelul de umplere, detectoare
radar, detectoare radon, detectoare seismice,
detectoare ultrasonice de obiecte destinate
utilizării pe vehicule, detector de prezență,
detectori cu captură de electroni, detectori
de mișcare, detectori de radiații, dispozitive
cu senzori de oscilație, dispozitive de
detectare, dispozitive de intrare pentru
urmărirea mișcărilor, dispozitive de monitorizare
a flăcării, dispozitive de monitorizare a
temperaturii, de uz casnic, dispozitive de
monitorizare a temperaturii, de uz industrial,
dispozitive de înregistrare a evenimentelor,
dispozitive de verificare (monitorizare sau
control) de motoare electrice, dispozitive
electronice de supraveghere pentru bebeluși,
dispozitive pentru controlarea ozonului, altele
decât cele pentru uz medical, dispozitive
pentru controlul mișcării, dispozitive pentru
localizarea cablurilor, dispozitive senzoriale
digitale, dozimetre, dozimetre pentru radiație,

indicatoare automate pentru presiune joasă
înpneuri, indicatoare de pierderi de electricitate,
instalații pentru radar, instrumente de identificare
a sunetelor, instrumente pentru detectarea
traficului, instrumente pentru monitorizarea
traficului, interfețe pentru detectoare, module
de monitorizare a tensiunii, monitoare de flux
de gaz, monitoare de oxigen, nu de uz
medical, monitoare electronice de dioxid de
carbon (altele decât cele pentru uz medical),
monitoare electronice de temperatură, altele
decât cele pentru uz medical, monitoare
pentru aplicarea cernelii, monitoare pentru
detectoare magnetice de metale, monitoare
pentru distanța de parcurs, monitoare pentru
emisii de praf, monitoare pentru emisiile de
particule, monitoare pentru fluxul de particule,
monitoare pentru respirație, altele decât cele
pentru uz medical, monitoare pentru schimbarea
uleiului, monitoare respiratorii (nu de uz
medical), ovoscoape, radar pe frecvențe extra
înalte, radar pefrecvențe super înalte, radare
și componente de bord, receptoare radar,
receptoare radar cu amplificatoare, scanere
cu luminescență, scanere cu raze infraroșii,
senzori, senzori activi cu infraroșii, senzori
antiefracție, senzori antiefracție pe bază de
ultrasunete, senzori cu biocip, senzori cu fibre
optice, senzori cu laser, senzori cu ultrasunete,
senzori de alarmă, senzori de alarmă pentru
frigidere, senzori de alarmă pentru mașini de
spălat rufe, senzori de cronometrare, senzori
de căldură, senzori de căldură (termostate),
senzori de debit masic, senzori de detectare
a intrușilor cu ajutorul microundelor, senzori
de distanță, senzori de flacără, senzori de
flux magnetic, senzori de fum, senzori de
gaz, senzori de impact, senzori de incendiu,
senzori de lumină, senzori de miros, senzori
de mișcare, senzori de măsurare, senzori de
nivel, senzori de nivel pentru lichide, senzori de
oxigen, nu pentru uz medical, senzori de parcare
pentru vehicule, senzori de poluare, senzori de
poziție cu led, senzori de presiune, senzori de
proximitate, senzori de rezistență magnetică,
senzori de sincronizare, senzori de temperatură
aer, senzori de temperatură la distanță, senzori
de temperatură pentru lichidele de răcire, senzori
de testare, senzori de umiditate, senzori de
uzură pentru plăcuțe de frână, senzori de
vibrație, senzori de vibrație pentru instalare în
carcase de centrale eoliene, senzori digitali,
senzori electrici, senzori electrochimici de
gaze, senzori electronici, senzori electronici
de măsurare, senzori electronici de presiune,
senzori electronici pentru măsurarea radiației
solare, senzori electrooptici, senzori folosiți la
controlul motoarelor, senzori folosiți cu mașini-
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unelte, senzori fotoelectrici, senzori fotosensibili,
senzori giroscopici care folosesc funcții gps,
senzori magnetici, senzori optici, senzori
optici de viteză, senzori pasivi cu infraroșu,
senzori pentru calitatea aerului, senzori pentru
controlul rotației, senzori pentru curent electric,
senzori pentru declanșator, senzori pentru
detectarea de obiecte, senzori pentru detectarea
deschiderii și închiderii geamurilor, senzori
pentru detectarea deschiderii și închiderii ușilor,
senzori pentru determinarea poziției, senzori
pentru determinarea vitezei, senzori pentru
ecrane tactile, senzori pentru instrumente de
măsură, senzori pentru internetul obiectelor
(iot), senzori pentru monitorizarea mișcărilor
fizice, senzori pentru măsurarea adâncimii,
senzori pentru măsurarea vitezei, senzori pentru
nivelul de ulei, senzori pentru pornire-oprire,
senzori pentru protecția vieții private, senzori
pentru stabilirea nivelului lichidelor, senzori
piezoelectrici, senzori piroelectrici cu raze
infraroșii, senzori punct de condens, senzori
solari automați de urmărire, senzori utilizați
în meteorologie, sisteme radar, sonare, sonde
de imersiune, sonde de scanare, nu de
uz medical, sonde de temperatură cu fibre
optice, altele decât cele pentru uz medical,
sonde ultrasonice, altele decât cele de uz
medical, transmițătoare de presiune, unități de
monitorizare (electrice). alezoscoape, aparate
șiinstrumente pentru astronomie, echipamente
pentru controlul traficului aerian, sisteme de
automatizare pentrucase, aparate electronice
pentru înregistrarea dioxidului de carbon (altele
decât cele pentru uz medical), aparate de reglare
a căldurii, instrumente de control pentru cazane,
controlere de nivel instrumente electrice),
instrumente pentrucontrolul proceselor
(electrice), mecanisme de acționare a supapelor
(comenzielectrice), ansambluri de sonde de
probe pentru circuite integrate, aparate de
testare pentru injectoare de tip diesel, aparate de
testare termosensibile, de uz industrial, aparate
denverificare pentru testarea echipamentelor
electronice, aparatenelectronice pentru testarea
sterilității produselor farmaceutice și soluțiilor
injectabile, aparate pentru analiza laptelui
matern, nu pentru uz medical sau veterinar,
dispozitive de verificare a lemnului, dispozitive
de verificare a ductilității, aparate de detectarecu
raze infraroșii, aparate de monitorizare a
nivelului lichidelor, aparate demonitorizare la
distanță, aparate de supraveghere vizuală,
aparate pentru detectarea particulelor, aparate
pentru monitorizareaconsumului de gaz,
avertizoarenautomate de pierdere a presiunii
în anvelopele vehiculelor, costume dotate
cunsenzori, detectoare de microunde (radare),

detectoare de obiecte metalice de uz
industrial sau militar, detectoare descurgere,
detectoare pentru spargerea geamurilor,
dispozitive de monitorizare a temperaturii, de uz
științific, indicatoare automate pentru presiune
joasă în pneuri, scanere cu razeinfraroșii,
senzorielectronici, unități de monitorizare
(electrice), aparate electrice de cântărire,
aparate și instrumente pentru cântărire, balanțe,
balanțe cu arc, balanțe cu cârlig și greutate
liberă, balanțe de precizie, balanțe electronice,
balanțe poștale, cântar digital portabil pentru
bagaje, cântare cu analizoare de masă
corporală, cântare de baie, cântare de baie
digitale, cântare de birou pentru scrisori,
cântare de bucătărie, cântare de uz medical,
coloane de separare folosite la cântărire,
contragreutăți, cântare de uz menajer pentru
scrisori, cântare digitale sub formă de lingură,
cântare electrice, cântare electronice, cântare
electronice digitale portabile, cântare electronice
pentru bucătărie, cântare electronice pentru
uz personal, cântare electronice portabile,
cântare pentru bebeluși, cântare vorbitoare,
aparate și instrumente de cântărit, dispozitive și
instrumente de cântărit pentru unități de măsură
standard, greutăți de calibrare, greutăți pentru
cântare, instalații de echilibrare, mașini pentru
verificarea greutății, accelerometre, aparate
pentru măsurarea vitezei (fotografie), indicatoare
de viteză, instrumente pentru verificarea vitezei,
spidometre, vitezometre, indicatoare de viteză,
vitezometre pentru biciclete, aparatură și
instrumente de cronometrare, clepsidre cu nisip
(dispozitiv pentru măsurarea timpului), contoare
orare pentru motoare, cronografe folosite
ca aparate specializate pentru contabilizarea
timpului, cronometre de bucătărie, neelectrice,
discuri de parcare, dispozitive electronice
de sincronizare, metronoame electronice,
parcometre, parcometre pentru vehicule,
temporizatoare cu numărătoare inversă,
temporizatoare de bucătărie, temporizatoare
pentru bucătărie, temporizatoare pentru ouă,
aparate pentru indicarea temperaturii, aparate
pentru măsurarea temperaturii, de uz casnic,
blocuri cu termocuplu, cadrane decorative pentru
termostate, capete pentru termocuplu, contoare
de căldură, contoare de temperatură de uz
casnic, dispozitive de restabilire a temperaturii,
indicatoare de temperatură a gazelor de
evacuare, indicatoare pentru temperatura
apei, pirometre, senzori de temperatură,
termocupluri, termometre, termometre cu
infraroșu, termometre cu mercur (altele decât
cele de uz medical), termometre cu oscilatoare
de rezistență, termometre de sticlă cu
cuarț, termometre de uz casnic, termometre
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digitale, altele decât cele pentru uz medical,
termometre electronice, altele decât cele de uz
medical, termometre, altele decât cele de uz
medical, termometre tehnice, unități de afișare
a temperaturii, ampermetre, aparate pentru
măsurarea curentului electric, conductometre,
contoare de energie, contoare de panou digitale,
contoare inteligente, debitmetre electrice,
dispozitive de măsurare a rezistenței, dispozitive
pentru măsurarea capacitanței, galvanometre,
milivoltmetre, multimetre, multimetre digitale,
ohmmetre, oscilografe, stilouri testere pentru
tensiune electrică, voltmetre, voltmetre de bandă
largă pentru măsurarea unghiului de fază,
wattmetre, altimetre, aparate de măsurare a
lungimii, aparate pentru măsurarea adâncimii
suprafeței de rulare a anvelopelor, aparate
pentru măsurarea adâncimii traverselor, aparate
pentru măsurarea axelor, aparate pentru
măsurarea diametrului fantelor, aparate pentru
măsurarea distanței, aparate și mașini de
sondaj, benzi de măsurare portabile, cabluri
de măsură, calibre reglabile, instrumente de
măsurat în croitorie, dispozitive de fixare
pentru banda adezivă (instrumente de măsură),
dispozitive de măsurare a diametrului de cablu,
dispozitive de sondaj ultrasonic, dispozitive
electronice de măsurare a distanței, etaloane
de măsura a lungimii, gabarite (instrumente de
măsură), aparate de măsurat grosimea pielii
prelucrate, hodometre, instrumente cu cadran
pentru măsurarea devierilor de la standard,
instrumente de măsurare a înălțimii, instrumente
de măsură ultrasonice pentru grosime, aparate
pentru înregistrarea distanțelor, lasere utilizate
pentru măsurare, linii de sondaj, micrometre,
micrometre de exterior, mire pentru măsurarea
nivelului, nivelă topometrică, teodolit (pentru
măsurători topografice), pedometre, rigle de
calcul, rigle (instrumente de măsură), rigle
gradate pentru sărituri, rigle gradate pentru
cântare electronice, rigle gradate simple
(dulgherie și tâmplărie), rigle pliante, rulete,
sferometre, sisteme inteligente de înregistrare a
distanței, șabloane pentru marcare electronice,
șublere cu arcuri, teuri pentru măsurare, trepiede
(pentru aparate topografice), ultramicrometre,
șublere electronice.
11. Aparate de iluminat și reflectoare, abajururi,
abajururi de sticlă pentru lămpi, abajururi opace
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi de masă,
abajururi pentru surse de lumină, suporturi de
abajururi, accesorii de contragreutate pentru
lămpi suspendate, accesorii de iluminat pentru
exterior, accesorii de sisteme de iluminare cu
fibră optică, accesorii electrice de iluminat,
accesorii pentru aplice de perete (altele
decât comutatoare), accesorii pentru corpuri

electrice de iluminat pentru exterior, accesorii
pentru corpuri de iluminat, accesorii pentru
iluminat electric fluorescent pentru interior,
accesorii pentru iluminatul electric, acoperiri
de sticlă sub formă de accesorii pentru
corpurile de iluminat solare, ansambluri de
iluminat cu leduri pentru firme luminoase,
aparate de iluminat care incorporează fibre
optice, aparate de iluminat cu celule solare,
aparate de iluminat cu diode luminescente
(led), aparate de iluminat cu ecran plat,
aparate de iluminat cu fibră electrică, aparate
de iluminat fluorescente, aparate decorative
electrice de iluminat, aparate pentru iluminarea
scenei, aparate și instalații de iluminat, aplice
(corpuri electrice de iluminat), aplice de
perete, bare luminoase, bastoane luminoase
chemiluminiscente, bastoane luminoase cu
baterii, becuri cu halogen, becuri cu led,
becuri de far, becuri de iluminat, becuri
de iluminat inteligente, becuri de lămpi,
becuri de lanternă, becuri fluorescente,
becuri fluorescente compacte (bfc), becuri
pentru lămpi cu descărcări în gaze, becuri
pentru proiectoare, benzi de lumină, bețe
luminiscente pentru iluminat, butoane de
comandă iluminate, cabluri luminoase pentru
iluminat, cabluri suspendate (accesorii pentru
iluminare), candelabre electrice, coloane de
rectificare, componente pentru becuri cu lumină
incandescentă, corpuri de iluminat, corpuri
de iluminat arhitectural cu halogen, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
care proiectează lumina în jos, corpuri de
iluminat care proiectează lumina în sus,
corpuri de iluminat cu halogen, corpuri
de iluminat cu led, corpuri de iluminat
de siguranță, corpuri de iluminat de uz
casnic, corpuri de iluminat fluorescent pentru
interior, corpuri de iluminat fluorescente pentru
iluminat scenic, corpuri de iluminat fluorescente
pentru iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
incandescent, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat pentru interior, corpuri
de iluminat scenic cu halogen, corpuri hid
(cu descărcare de mare intensitate) pentru
iluminatul arhitectural, corpuri hid (cu descărcare
de mare intensitate) pentru iluminatul scenic,
corpuri suspendate de iluminat fluorescent,
decorațiuni pentru iluminarea pomului de crăciun
(instalații luminoase), difuzoare de iluminat sub
formă de piese pentru instalațiile de iluminat,
difuzoare (iluminat), dispozitive de iluminare
ale vehiculelor și reflectoare, dispozitive
de iluminare computerizate, dispozitive de
iluminat cu diode electroluminiscente organice
(oled), dispozitive de iluminat pentru grădină,
dispozitive de iluminat pentru vitrine, dispozitive
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de luminat pentru vitrine, dispozitive pentru
suspendarea lămpilor, dulii pentru lămpi
electrice, ecrane de direcționare a luminii,
ecrane pentru controlul luminii, felinare,
electrozi de cărbune pentru lămpi cu arc,
felinare cu lumânări, filamente de magneziu
(iluminat), filamente pentru lămpi electrice,
filtre colorate pentru aparate de iluminat,
filtre pentru aparate de iluminat, filtre pentru
iluminarea scenei, filtre pentru lămpi, filtre pentru
lămpi electrice, ghirlande electrice luminoase,
ghirlande luminoase, ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, globuri de lămpi, globuri cu
oglinzi (accesorii de iluminat), globuri disco cu
lumini, iluminare decorativă pe gaz, iluminat
cu lămpi cu descărcare în gaze, iluminat de
siguranță, iluminat pls (sistem de iluminat cu
plasmă), instalații de iluminare cu descărcare
electrică, instalații de iluminare electrice de
interior, instalații de iluminat, iluminat stradal,
instalații de iluminat cu fibră optică, instalații de
iluminat cu diode electroluminescente (leduri),
instalații de iluminat destinate utilizării la sisteme
de securitate, instalații de iluminat de uz
comercial, instalații de iluminat de urgență,
instalații de iluminat fluorescente în caz de
urgență, care funcționează pe baterii, instalații
de iluminat incandescente în caz de urgență,
care funcționează pe baterii, instalații de iluminat
pentru iazuri, instalații de iluminat pentru exterior,
instalații de iluminat pentru filmări, instalații fixe
de iluminare subacvatică pentru piscine, instalații
luminoase, instalații luminoase de crăciun (altele
decât lumânări), instalații pentru iluminat stradal,
lampadare, lămpi alimentate cu energie solară,
lămpi cu arc cu xenon, lămpi cu arc (corpuri
de iluminat), lămpi cu descărcare, lămpi cu
descărcare în gaz, lămpi cu halogen, lămpi cu
gaz, lămpi cu incandescență și accesorii pentru
acestea, lămpi cu infraroșu, lămpi cu mercur,
lămpi cu led, lămpi cu neon pentru iluminat,
lămpi cu picior, lămpi de acvariu, lămpi de birou,
lămpi de buzunar portabile (pentru iluminat),
lămpi de căutare portabile, lămpi de descărcare
cu intensitate înaltă, lămpi de iluminat, lămpi de
iluminat pentru proiectoare, lămpi de iluminat
pentru exterior, lămpi de iluminat pentru acvarii,
lămpi de laborator, lămpi de lectură pentru
autovehicule, lămpi de masă, lămpi de plafon
suspendate, lampi de podea, lămpi de ondulat,
lămpi de siguranță, lămpi de siguranță cu
leduri, lămpi de siguranță pentru utilizare în
subteran, lămpi de unghii, lămpi din hârtie
portabile (chochin), lămpi din hârtie verticale
(andon), lămpi din sticlă, lămpi electrice, lămpi
echipate cu suporturi extensibile, lămpi electrice
de mână (altele decât cele de uz fotografic),
lămpi electrice incandescente, lămpi electrice

pentru iluminare în interior, lămpi electrice
de noapte, lămpi pentru cărți, lămpi electrice
pentru iluminare în exterior, lămpi flexibile, lămpi
fluorescente cu lumină ultravioletă de intensitate
scăzută, lămpi frontale pentru pescuit nocturn,
lămpi în formă de lumânări, lămpi fluorescente,
lămpi incandescente, lămpi pentru camping,
lămpi pentru inspecție, lămpi pentru mineri,
lămpi pentru instalații electrice, lămpi pentru
lavabouri, lămpi portabile (pentru luminat), lămpi
reflectoare, lampioane chinezești electrice, lămpi
stroboscopice (decorative), lampioane din hârtie
fără suport, lămpi terapeutice, nu pentru scopuri
medicale, lămpi uv cu halogen pentru vapori
de metale, lanterne confecționate din ceramică,
lanterne cu dispozitive electrice reîncărcabile,
lanterne cu leduri, lanterne cu lentilă fresnel,
lanterne de iluminat, lanterne pentru cap,
lanterne pentru căști, lanterne pentru iluminat,
lanterne pentru încheietura mâinii, lanterne
pentru scufundări, lanterne reîncărcabile,
lanterne solare, lanterne tip pointer, leduri
ambientale, lumânări cu led, lumânări electrice,
lumânări fără flacără, luminatoare led, lumini
de citit harta, lumânări fără flacără cu diode
electroluminescente (leduri), șine pentru iluminat
(aparate de iluminat), lumini de control, lumini
de accentuare pentru interior, lumânări electrice
parfumate, lumânări electrice acționate cu
baterii, lumini de interior pentru frigidere,
lumini de siguranță care încorporează un
senzor activat de căldură, lumini de siguranță
ce încorporează un senzor activat la raze
infraroșii, lumini de siguranță ce încorporeaza
un senzor activat de mișcare, lumini de veghe
(altele decât lumânări), lumini decorative, lumini
electrice pentru decorațiuni festive, lumini led
subacvatice, lumini pentru citit, lumini led
pentru iluminatul public, lumini stroboscopice
(decorative), lustre, mașini cu lumini led,
mangaluri, obiecte de iluminat cu flanșă, momeli
luminoase pentru pești, ornamente care atârnă
pentru candelabre, ornamente pentru iluminat
(accesorii), ornamente superioare pentru lămpi,
parasolare pentru devierea luminii, panouri
luminoase, parasolare pentru reglarea luminii,
proiectoare arhitecturale montate la sol, orgi
de lumini pentru discoteci, numere luminoase
pentru case, proiectoare de iluminat, plafoniere
(corpuri de iluminat), proiectoare de înaltă
intensitate, proiectoare de lumină, proiectoare de
lumini laser, reflectoare manuale, reflectoare de
scenă, reflectoare de lămpi, reflectoare pentru
biciclete, reflectoare pentru corpuri de iluminat la
scară mare, reflectoare pentru devierea luminii,
reflectoare pentru controlul luminilor, reflectoare,
seturi de iluminare decorative, șine suspendate
(nu electrice) pentru corpuri electrice de iluminat,
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sisteme de iluminat de siguranță acționate
prin celule fotoelectrice, sisteme electrice de
iluminare suspendate pe șină, socluri pentru
lămpi, sisteme de iluminat de urgență, spoturi
pentru iluminatul casnic, spoturi pentru mobilier,
sticle de lampă, structuri de iluminat, sticle
pentru lămpi cu ulei, suporturi adaptate pentru
montarea lămpilor, suporturi pentru lămpi,
suporturi pentru lămpi neelectrice, accesorii de
pulverizare (componente de instalații de duș),
accesorii de scurgere pentru băi, accesorii de
scurgere pentru lavoare, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, accesorii de uz sanitar,
accesorii pentru baie, accesorii pentru bideuri,
accesorii pentru căzi de masaj, accesorii
pentru chiuvete, accesorii pentru duș, accesorii
pentru instalații sanitare de apă, accesorii
pentru pulverizatoare (componente de instalații
sanitare), acoperiri protectoare de robinete de
cadă pentru copii, aeratoare cu funcție de
economisire a apei pentru robinete, aeratoare
pentru robinete (accesorii pentru instalații
sanitare), amestecătoare automatice sub formă
de componente ale instalațiilor de duș, aparate
de distribuție de apă pentru uz sanitar, aparate
de duș, aparate de încălzire pentru băi, aparate
de uz sanitar, aparate electrice pentru duș,
aparate pentru spălarea picioarelor, armături de
baie pentru controlul apei, armături de scurgeri
sanitare pentru conducte de scurgere, armături
de scurgeri sanitare pentru bideuri, armături
de scurgeri sanitare pentru dușuri, armături de
scurgeri sanitare pentru băi, armături sanitare
de scurgere pentru bazine, articole sanitare
realizate din porțelan, articole sanitare realizate
din piatră, băi cu acces lateral pentru persoanele
cu handicap fizic, băi de hidroterapie, bazine
care fac parte din instalațiile de alimentare cu
apă, benzi cu led, benzi flexibile pentru protecția
tuburilor metalice (părți de instalații sanitare),
bideuri, bideuri portabile, boilere pentru spălare,
cabine de baie, cabine de duș din sticlă, cabine
din metal pentru dușuri, cabine pentru duș,
capace de wc pentru copii, capace pentru
scaune (părți de instalații sanitare), capace
pentru vase de toaletă, capace sanitare pentru
vasul de toaletă, capete de duș, capete de duș
care constituie componente ale instalațiilor de
alimentare cu apă, capete de duș cu funcție de
economisire a apei, capete de pulverizare pentru
dușuri, căptușeli ajustate, pentru căzi de duș,
căzi care încorporează jeturi de aer, căzi cu duș,
căzi de baie cu aparate incorporate cu rolul de a
facilita accesul în cadă, căzi de baie cu aparate
incorporate pentru facilitarea ieșirii din cadă, căzi
de baie cu înălțime variabilă pentru a fi utilizate
de persoane cu handicap fizic, căzi folosite de
către persoanele cu handicap fizic, căzi pentru

băi de șezut, căzi pentru duș, cepuri, chiuvete,
chiuvete cu picior pentru baie, chiuvete de baie,
chiuvete de bucătărie, chiuvete de bucătărie
cu blaturi de lucru integrate, chiuvete din oțel
inoxidabil, chiuvete metalice, chiuvete pentru
frizerii, chiuvete pentru spălat vasele (altele
decât obiecte de mobilier), clapete de acționare
(piese pentru vase de toaletă), coturi curbate
din plastic pentru țevi (componente de instalații
sanitare), dispozitive cu aburi pentru încălzirea
prosoapelor, closete portabile pentru activități
în aer liber, dispozitive de evacuare pentru
băi, dispozitive de evacuare pentru lavoare,
dispozitive de preaplin pentru căzi de baie,
dispozitive de pulverizat pentru duș (accesorii
pentru instalații de apă), dispozitive pentru
clătirea mâinilor, dopuri din metal pentru băi,
dopuri din metal pentru chiuvete, dopuri din
metal pentru dușuri, dopuri pentru chiuvete,
dozatoare de dezinfectante pentru băi, dușuri,
dușuri de grădină, dușuri de tavan, dușuri
electrice, dușuri exterioare pentru îmbăiere,
dușuri manuale, dușuri multifuncționale montate
în prealabil, dușuri portabile, dușuri puternice,
dușuri vândute sub formă de seturi, duze pentru
căzi cu hidromasaj, duze pentru căzi de baie,
duze pentru micșorarea presiunii jetului de apă,
fântâni, filtre pentru căzi de duș, filtre pentru
chiuvetă (accesorii pentru instalații sanitare),
fitinguri pentru conducte sanitare de apă, flotoare
pentru vasele de toaletă, furtunuri de duș,
garnituri pentru căzi de baie, inele de etanșare
pentru robinete de apă, instalații de baie,
instalații de baie cu duș, instalații de baie folosite
în scopuri sanitare, instalații de baie pentru
alimentarea cu apă, instalații de duș, instalații
pentru căzi de masaj, instalații pentru toalete,
instalații sanitare, instalații sanitare electrice,
instalații sanitare portabile, lavabouri, lavabouri
singulare turnate din materiale compozite,
lavoare sub formă de cădițe, lavoare individuale
montate în perete, mânere de robinete, mânere
pentru acționarea apei la toaletă, mânere pentru
colacul de toaletă, mânere pentru rezervoare
(piese pentru instalații sanitare), manșoane sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
măști de toaletă cu lavoar încorporat (conectat
la sursa de alimentare cu apă), obiecte sanitare
din oțel inoxidabil, panouri de duș, panouri
pentru baie, paravane de baie pentru dușuri din
metal, paravane de cadă, paravane nemetalice
pentru dușuri și băi, paravane nemetalice pentru
cădițe de duș, paravane pentru cabine de duș,
pere de duș sub formă de accesorii pentru
duș, picioare de chiuvetă, picurător pentru
robinete de apă, piedestale pentru vase de
toaletă, pisoare (obiecte sanitare), platforme
de duș, pulverizatoare cu acționare manuală
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folosite la robinetele de baie, pulverizatoare
pentru robinete, pulverizator pentru chiuvetă
(accesorii pentru instalații sanitare), rezervoare
de spălare cu apă, rezervoare pentru toaletă,
rezervoare sub formă de echipament sanitar,
robinete, robinete de apă sub formă de părți
de instalații sanitare, robinete de duș, robinete
pentru instalații de alimentare cu apă, robineți
pentru lavoare, montați în perete, robineți pentru
chiuvete, montați în perete, robineți pentru baie,
montați în perete, sisteme de tras apă pentru
pisoare, scaune de toaletă, seturi de baie cu
chiuvetă și mască cu sertare, stelaje încălzite
pentru uscarea prosoapelor, stropitoare pentru
duș, supape de control al apei pentru robinete,
vane (instalații sanitare), valve (accesorii pentru
instalații sanitare), uși pentru cabine de duș
cu cadru metalic, uși pentru cabine de duș,
unități de duș, toalete (w.c.), toalete cu funcții
de spălare, supape sub formă de componente
ale instalațiilor sanitare, ventile de amestec sub
formă de componente ale instalațiilor sanitare,
ventile de amestec (robinete), vase de toaletă
(w.c.), vase de toaletă cu jet de apă pentru
spălare, vase de toaletă cu jeturi de apă
integrate în bideu, vase de toaletă pentru copii,
apărătoare pentru șemineuri, cămine electrice
portabile, componente ceramice cu efect de
combustibil sub formă de piese și accesorii
pentru șeminee, grătare de cămine, grătare
pentru foc (de uz casnic), grilaje, grilaje frontale
pentru șeminee (de uz casnic), grilaje metalice
pentru șeminee (uz casnic), grilaje pentru
șeminee cu combustibil solid, hote aspirante
pentru șemineuri, huse adaptate pentru șeminee
portabile, inserții pentru șemineuri sub formă de
arzătoare de combustibili solizi, inserții pentru
șemineuri sub formă de sobe, piese pentru
șemineuri, placări pentru focare de șemineuri,
schimbătoare de căldură pentru șeminee,
șeminee artificiale care imită șemineele cu
cărbune (de uz casnic), șeminee artificiale care
imită soba cu lemne (de uz casnic), șeminee
electrice, șemineuri din metal turnat, vatre de
foc cu etanol, vetre pentru foc, vetre pentru foc
portabile.
12. Dronă, suporturi exterioare pentru bagaje
pentru vehicule, vehicule, vehicule autonome,
vehicule care funcționează pe bază de
energie eoliană, vehicule cu autoîncărcare,
vehicule cu roți, vehicule de transport
autonome, vehicule de transport care nu
sunt conduse de om, vehicule de transport
marfă, vehicule de încărcare autopropulsate,
vehicule electrice, vehicule dotate cu
aparate pentru încărcare, vehicule dotate cu
aparate pentru descărcare, vehicule electrice
autopropulsate, vehicule fără pilot, vehicule

ghidate automat, vehicule hibride, vehicule
pentru transportul animalelor, vehicule pentru
transportul pasagerilor, acoperișuri decapotabile
pentru automobile, automobile, automobile
alimentate cu hidrogen, automobile de curse,
automobile-caravană, automobile electrice,
automobile pentru pasageri, automobile
pentru transport rutier, automobilerobotizate,
autorulote, autostropitoare, autoturisme,
autoturisme cu celule de combustibil,
autoturisme electrice cu celule de combustibil,
autoturisme electrice reîncărcabile la priză,
autoturisme hibride de serie, autoturisme
hibride reîncărcabile la priză, autovehicule,
autovehicule electrice, autovehicule vândute
la set, biciclete, biciclete cu pedale, biciclete
de cicloturism, biciclete de curse de șosea,
biciclete de munte, biciclete electrice, biciclete
fără pedale (vehicule), biciclete motorizate,
biciclete pentru copii, biciclete pentru curse,
biciclete pentru transportul de pasageri,
biciclete pliabile, biciclete pliabile electrice,
biciclete sport, biciclete tandem, boghiuri de
transport, buggy-uri, buggyuri acționate cu
zmeu, camioane, cărucioare acționate manual
și furgoane, camioane ușoare, care de
transport, carturi, carturi cu vele, cărucioare
acționate electric, cărucioare acționate prin
forța umană, cărucioare cu două roți
folosit pentru încărcături ușoare, cărucioare
cu două roți pentru transportul bagajelor,
cărucioare cu grilaj pe rotile, cărucioare cu
landouri detașabile, cărucioare cu platformă,
cărucioare de golf (vehicule), cărucioare
de golf sub formă de vehicule controlate
de pietoni, cărucioare de marfă, cărucioare
de mână, cărucioare de mână frigorifice,
cărucioare de pescuit, cărucioare de tractare
manuală, cărucioare de turnare, cărucioare
elevatoare, cărucioare folosite în scop general,
cărucioare împinse cu mână, cărucioare mobile,
cărucioare motorizate pentru bagaje, cărucioare
nemotorizate pentru alimente, cărucioare
nemotorizate, pliante, pentru bagaje, cărucioare
pentru alimente, motorizate, cărucioare pentru
copii, cărucioare pentru bebeluși cu suporturi
de bebeluși detașabile, cărucioare pentru
copii care incorporează landouri, cărucioare
pentru curățenie, cărucioare pentru cumpărături,
cărucioare pentru furtunuri, cărucioare pentru
mecanici, cărucioare pentru saci, chesoane
(vehicule), containere prevăzute cu roți pentru
transportul de mărfuri, containere metalice
rulante (cărucioare de marfă), cisterne pentru
apă potabilă, conteinere pentru transportul
mașinilor, cvadricicluri, cărucioare pentru
transport dosare, cărucioare pentru transport
marfă acționate manual, cărucioare pentru
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transportul sacilor, cărucioare pliabile pentru
copii, cărucioare refrigerate pe două roți pentru
vânzarea stradală de produse alimentare,
cărucioare sub formă de vehicule terestre cu
motor, cărucior de arhive (transport), căruțe,
dispozitive de transport cu roți, pentru bebeluși,
drezine (vehicule), dulapuri cu roți pentru
transportul materialelor medicale, echipamente
pentru locomoție terestră, furgonete, giroskate,
lize, mașini, mașini autonome, mașini de curse,
mașini de golf (vehicule), mașini fără conducător,
mașini fără conducător (mașini autonome),
mașini hibride, încărcătoare (stivuitoare),
mijloace de transport, mașini pentru stivuire
(stivuitoare cu elevatoare cu furcă), mașini sport,
mașini sport vândute sub formă de kit, mașinuțe
de golf motorizate, mașinuțe de golf motorizate
și computerizate, microbuze, minimotociclete,
monocicluri, monocicluri cu autobalans,
monocicluri electrice, monocicluri motorizate,
mopeduri, motociclete de teren, motociclete,
motociclete electrice, motociclete pentru
motocros, motostivuitoare, motostivuitoare cu
braț telescopic pentru toate tipurile de
teren, motostivuitoare pentru toate tipurile
de teren, motostivuitoare și piese structurale
pentru acestea, omnibuze, pick-upuri cu
rulote montate pe platformă (vehicule de
agrement), portbagaje care se atașează la
vehicule, quad-uri (atv), remorci, remorci pentru
biciclete (riyakah), remorci (vehicule), remorci
rutiere, roabe, ricșe, roboți autonomi pentru
livrări, rulote, rulote de camping, sanii de
transport, scutere, scutere autobalansabile, sănii
(vehicule), sănii cu motor, sănii de salvare,
sănii pentru transport pe zăpadă, scutere cu
motor, scutere electrice, scutere electrice cu
autobalans, scutere electrice cu autobalans cu
o roată, scutere electrice cu o roată, scutere
motorizate, scutere motorizate și nemotorizate
de transport personal, scutere nemotorizate
(vehicule), semiremorci, skateboard-uri cu
motor, snowmobiluri, stivuitoare electrice,
stivuitoare mobile, tomberoane, tărgi, tractoare
de grădină pentru transport, tractoare de
tunsgazon, tractoare electrice (vehicule),
tractoare ghidate automat (fără șofer) pentru
manevrarea materialelor, tractoare horticole,
transportoare de paleți, tricicluri, tricicluri cu
cutie de transportat mărfuri, trotinete cu pedale,
trotinete (vehicule), trotinete de zăpadă tip
sanie, vehicule acționate la distanță, vehicule
automobile, vehicule controlate la distanță,
vehicule cu două roți, vehicule cu efect de
sol, vehicule cu motor fără șofer (autonome),
vehicule cu telecomandă, altele decât cele de
jucărie, vehicule cu trei roți, vehicule de camping,
vehicule de locomoție terestră, vehicule de

patrulare, vehicule de teren, vehicule de teren
autonome, vehicule de teren autopropulsate,
vehicule de teren cu pedale, vehicule de
transport fără șofer, vehicule de transportare
a încărcăturilor, vehicule dotate cu facilități
de locuit, vehicule electrice terestre, vehicule
motorizate pe două roți, vehicule pe două
roți cu pedale, vehicule pe șine, vehicule
pentru colectarea deșeurilor, vehicule pentru
călătorii terestre, vehicule pentru deplasare
pe teren, vehicule pentru orice tip de teren,
vehicule pentru transportul rutier, vehicule pentru
zăpadă, vehicule pick-up, vehicule recreative
de camping combinate cu remorcă de cai,
vehicule remorcate, vehicule sportiv-utilitare,
vehicule terestre, vehicule terestre acționate
cu pedale, vehicule terestre acționate electric,
vehicule terestre controlate la distanță, vehicule
terestre cu motor, vehicule utilitare, vehiculele
terestre, cărucioare cu rotile acționate manual,
cărucioare pentru animale de companie, scaun
cu rotile pentru transportul invalizilor (persoane
cu o stare de sănătate rea sau infirme), scaune
cu rotile acționate electric, scaune cu rotile cu
acționare manuală, scaune de transport, scutere
motorizate pentru persoanele cu handicap și
pentru cei cu dificultăți de mobilitate, scutere
pentru persoane cu mobilitate redusă, vehicule
pentru persoane cu handicap, vehicule pentru
persoanele cu handicap fizic și cu mobilitate
redusă, cărucioare motorizate pentru persoanele
cu handicap și pentru cei cu dificultăți de
mobilitate, scaune cu rotile cu funcție de ridicare
electrice, scaune cu rotile motorizate pentru
persoanele cu handicap și cu mobilitate redusă,
scaune cu rotile pentru invalizi (persoane cu o
stare de sănătate rea sau infirme), automotoare,
automotoare cu combustie internă.
35. Administrarea afacerilor comerciale,
administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrare în materie de activități de
marketing, asistență în conducerea afacerilor,
asistență în marketing, asistență și consultații
în legătuă cu organizarea și managementul
afacerilor, marketing de produse, marketing
direct, marketing promoțional, organizare
de demonstrații în scopuri de afaceri,
organizare de evenimente, expoziții, târguri în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de lansări de produse, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
promovarea vânzărilor, publicitate, în special
servicii pentru promovarea de produse,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, servicii de expunere comercială
de mărfuri, servicii de publicitate, marketing și
promovare, furnizarea de informaţii şi consiliere
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comercială pentru consumatori, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii. prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail.
servicii de agenţie de import – export, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produsele
din clasele 07, 08, 09, 11, 12, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produsele din clasele
07, 08, 09, 11, 12, servicii de vănzare cu
amănuntul online în legătură cu produsele din
clasele 07, 08, 09, 11, 12, servicii de vănzare
cu ridicata online în legătură cu produsele din
clasele 07, 08, 09, 11, 12, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poștală în legătură
cu produsele din clasele 07, 08, 09, 11, 12,
regruparea în avantajul terţilor a produselor din
clasele 07, 08, 09, 11, 12 (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 sau prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2023 01984
(151) 02/03/2023
(732) BLUTROT MEDICINE S.R.L., STR.

GILORTULUI, NR. 9, JUD. DOLJ,
MUN. CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) VLAD I.ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, SC. III, AP.
96, JUD. CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

VICTORYDENT

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.17; 26.11.03

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

clase:
10. Aparate şi instrumente dentare si medicale,
dinţi artificiali, maxilare artificiale, îmbrăcăminte
specială de uz medical, implanturi dentare
formate din materiale artificiale, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, fotolii de uz
medical sau stomatologic, freze dentare, aparate
dentare, electrice, proteze si seturi de dinţi
artificiali, aparate de dezinfectare pentru scopuri
medicale, mănuşi pentru scopuri medicale, măști
sanitare.
44. Servicii stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii stomatologice pentru
adulți, adolescenți, copii, servicii de chirurgie in
domeniul stomatologiei, servicii de ortodonție.

───────



Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit M 2023 01591/21.02.2023, 
publicată în data de 02.03.2023, data de depozit corectă a cererii de marcă este: 
22.02.2023.                    

  



Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit M 2023 01768/27.02.2023, 
publicată în data de 06.03.2023, se scoate de la inregistrare deoarece taxele de inregistrare 
si publicare achitate nu au intrat in contul OSIM. 

 

                       

  



Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit M 2023 01820/28.02.2023, 
publicată în data de 07.03.2023, se scoate de la inregistrare deoarece taxele de inregistrare 
si publicare achitate nu au intrat in contul OSIM. 

 

                       

  



Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit M 2023 01827/28.02.2023, 
publicată în data de 07.03.2023, se scoate de la inregistrare deoarece taxele de inregistrare 
si publicare achitate nu au intrat in contul OSIM. 

 

                       

  


