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Cereri Mărci publicate în 12/01/2023
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

CAUSA

6 M 2022 09402 05/01/2023 IONELA CARP CEREBRIUM

7 M 2023 00001 05/01/2023 SC REINA TOP IMOB SRL EvoBeton

8 M 2023 00032 05/01/2023 ULTIMATE STEFANIA SRL Ultimate&Stefania

9 M 2023 00033 05/01/2023 HUZUM VICTOR-ANDREI NUT&FEDER

10 M 2023 00034 05/01/2023 ALMAS IULIA NARCISA PFA ARTSCENT

11 M 2023 00035 05/01/2023 STEFAN CRISTIAN MIRCEA NotarExpert

12 M 2023 00036 05/01/2023 GHALLARD SYS SRL ghallard sys

13 M 2023 00037 05/01/2023 JAM SERVICES SRL MINȚI BĂUTE

14 M 2023 00038 05/01/2023 SC SOLINE DISTRIBUTION
SRL

FILTRARE

15 M 2023 00039 05/01/2023 SC SOLINE DISTRIBUTION
SRL

awe

16 M 2023 00040 05/01/2023 POMICOLA PUIESTI SRL COOPERATIVA PATRIA C

17 M 2023 00042 05/01/2023 HYTECH ENTERPRISE S.R.L. HYTECH

18 M 2023 00043 05/01/2023 MARIAN SILVIU MINDROC Sunrise Inc

19 M 2023 00044 05/01/2023 SADHANA UNIVERSE SRL sadhana

20 M 2023 00045 05/01/2023 MATEI HURJUI MAISON JUI

21 M 2023 00046 05/01/2023 MARIUS-FLORIN NAIDIN FORMAȚIA OLTENAȘII BAND

22 M 2023 00047 05/01/2023 FOMCO SOLAR SYSTEMS SRL FomCo SOLAR

23 M 2023 00048 05/01/2023 F.G.S. ADVANCE SECURITY
SRL

F.G.S. ADVANCE SECURITY

24 M 2023 00049 05/01/2023 DUMITRASCU VIRGILIU
STEFAN

Asociatia Somelierilor din
Romania

25 M 2023 00051 05/01/2023 DUMITRASCU VIRGILIU
STEFAN

Crantanele pentru bere

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 08582 25/11/2022    HÎRCIU SPEDITION S.R.L. FIII ENEI # lupii

2 M 2022 09040 13/12/2022    ECO AUDIT SRL eco audit

3 M 2022 09194 27/12/2022    IONELA CARP NEUROFEEDBACK

4 M 2022 09209 05/01/2023 DRAFTING SERVICE SRL varsity COWORKING HONORIS

5 M 2022 09258 21/12/2022    LA MIRCEA MACELARU SRL La Mircea Măcelaru Măcelăria
din Câmp
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2023 00052 05/01/2023 EMPENDO DISTRIBUTION SRL epickeys

27 M 2023 00053 05/01/2023 SUPER DRIVER EXPERT SRL SUPER DRIVER

28 M 2023 00054 05/01/2023 TEAM ATO PROTECTION SRL TEAM ATO PROTECTION

29 M 2023 00056 05/01/2023 ENERGY ADVISOR SRL Renergia

30 M 2023 00057 05/01/2023 DENTAPOINT STOMATOLOGIE
SRL

DentaPoint

31 M 2023 00058 05/01/2023 ZUZI MEDIA SRL Glasul Sucevei

32 M 2023 00059 05/01/2023 ALEXANDRU BOCA LAPSUS
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MARASESTI, NR. 64, JUDET
ILFOV, COMUNA TUNARI, 077180,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

FIII ENEI # lupii

(531) Clasificare Viena:
02.01.02; 02.01.13; 02.01.23; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.19; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.08

(591) Culori revendicate:rosu (HEX#810b0c,
HEX#710504, HEX#c93a2b), roz
(HEX#efe0db), negru (HEX#010103),
galben (HEX#edde8e, HEX#c6a677,
HEX#dbac05)

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

16. Cărți, carte de bucate, carte de promovare.
20. Elemente mobile (decoratiuni), respectiv:
produse decor din lemn, produse de decor
traditional, respectiv: decorațiuni din lemn.
25. Îmbrăcăminte.
29. Gemuri, dulceață, compoturi, salate
vegetale, murături, carne, brânză, cașcaval,
șuncă afumată, cârnați afumați, bureți murați în
oțet, salată ardei în oțet, salată de vinete, babic,
brânză de burduf, ghiudem, cașcaval afumat,
murături de iarnă, zacuscă.
30. Miere.

32. Siropuri pentru fabricarea bauturilor
nonalcoolice.
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, vinuri,
afinată, murată, cornată, pălincă, țuică.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
in afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, servicii de comerț online și offline cu
produsele din clasele 16, 20, 25, 29, 30, 32, 33.
43. Servicii de cazare, servicii oferite de
restaurant.

───────

NR. 20B, AP. 14, BISTRITA
NASAUD, BISTRITA, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)
eco audit

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

35. Audit, audit computerizat, audit contabil,
audit financiar, contabilitate și audit, consultanță
în domeniul auditului, contabilitate, contabilitate
informatizată, contabilitate pentru terți,
consultanță (contabilitate) fiscală, contabilitate
computerizată.

───────

(210) M 2022 09040
(151) 13/12/2022
(732) ECO AUDIT SRL, STR. COLINEI,

(210) M 2022 08582
(151) 25/11/2022
(732) HÎRCIU SPEDITION S.R.L., STR.
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ANASONULUI, NR. 8, JUD.
TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

(540)

NEUROFEEDBACK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.17;
02.09.25; 26.11.03; 26.01.01

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 09209
(151) 05/01/2023
(732) DRAFTING SERVICE SRL, STR.

COLONEL ION BUZOIANU NR.
45, JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500084, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

varsity COWORKING
HONORIS CAUSA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01

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

36. Închirierea bunurilor imobiliare, inchirierea
birourilor, inchirierea birourilor pentru conlucrare,
colectarea chiriilor.

───────

STR.MAIOR ALEXANDRU
CAMPEANU, NR.15, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
La Mircea Măcelaru
Măcelăria din Câmp

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, alimente preparate

(210) M 2022 09194
(151) 27/12/2022
(732) IONELA CARP, STR.

(210) M 2022 09258
(151) 21/12/2022
(732) LA MIRCEA MACELARU SRL,
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care constau în principal din înlocuitori de carne,
alimente refrigerate constând în principal din
pește, aripioare de pui, bucățele de piept de pui
pane (nuggets), bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, calmar preparat,
carne de vită preparată, came de vită tăiată și
condimentată, friptă la grătar [bulgogi], carne
prăjită de pui, carne preparată, carne prăjită de
pui, chiftele din pește, falafel, feluri de mâncare
preparate din carne.

───────

(210) M 2022 09402
(151) 05/01/2023
(732) IONELA CARP, STR.

ANASONULUI NR. 8, JUDETUL
TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

(540)

CEREBRIUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.07.01; 02.09.25

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și

dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2023 00001
(151) 05/01/2023
(732) SC REINA TOP IMOB SRL,

PRECIZIEI 6M, SECTOR 6,
BUCURESTI, 062203, ROMANIA

(540)
EvoBeton

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

19. Materiale şi elemente de construcţie şi
edificare, nemetalice, structuri şi construcţii
nemetalice transportabile, materiale de
construcţie din beton, materiale de armare
(nemetalice) pentru construcţie, beton, ciment,
mortar, ipsos, materiale agregate folosite la
beton, materiale tesute (nemetalice) pentru
beton, beton pentru turnare, stîlpi din beton,
cărămizi de beton, mortar pentru echilibrarea
betonului, beton gata amestecat turnat pe
santier, stâlpi din beton ca materiale de
construcţie, beton industrial folosit la lucrările
de construcţii civile, beton autonivelant destinat
utilizării la construcţia de clădiri, materiale de
construcţii din beton armat cu materiale plastice
şi fibră de sticlă, beton pentru monumente,
betoane armate şi nearmate, ciment pentru
construcţii
35. Servicii de publicitate, marketing.

───────

(210) M 2023 00032
(151) 05/01/2023
(732) ULTIMATE STEFANIA SRL,

SAT RADENI, COMUNA
DRAGOMIREȘTI NR. 77, JUD.
VASLUI, RADENI, VASLUI,
ROMANIA

(540)
Ultimate&Stefania

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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, 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.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
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 00033
(151) 05/01/2023
(732) HUZUM VICTOR-ANDREI, BD.

IULIU MANIU NR. 244G, BL. 2,
SC. A, ET. 2, AP. 28, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ȘOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

NUT&FEDER

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 26.04.02; 27.05.01; 27.05.17

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

20. Tetiere (mobilă), mobilă antichizată,
mobilă superpozabilă, mobilă curbată, jaluzele
interioare (mobilă), mobilă și mobilier, mobilă
din bambus, cotiere pentru mobilă, mobilă cu
pat încorporat, mobilă stil antic, reproducere,
glisoare nemetalice pentru mobilă, elemente de
separare individuale (mobilă), mânere pentru
mobilă, din plastic, rafturi pentru dulapuri de
îndosariere (mobilă), zăvoare pentru mobilă, nu
din metal, mobilier, taburete mobile (mobilier),
partiții mobile (mobilier), paravane mobile
(mobilier), bănci (mobile), panouri despărțitoare
mobile (mobilier), cartoteci (mobilier), mobilier
capitonat, pergole (mobilier), mobilier școlar,
mobilier metalic, oglinzi (mobilier), piedestaluri
(mobilier), mobilier încastrat, mobilier integrat,
tejghele (mobilier), scrinuri (mobilier), mese
(mobilier), mobilier combinat, paravane
(mobilier), mobilier transformabil, unități
(mobilier), comode (mobilier), cărucioare
(mobilier), console (mobilier), pufuri (mobilier),
dulapuri (mobilier), birouri (mobilier), mobilier
baie, rafturi de prezentare mobile (mobilier),
rafturi de depozitare mobile (mobilier), module
mobile de bar (mobilier), uși de mobile,
mobile de birou, piciorușe pentru mobilă,
picioare pentru mobilă, mobilă pentru vivarii,
rafturi de mobilă, rafturi de mobile, pereți
despărțitori (mobilier), panouri despărțitoare
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(mobilier), paravane simple (mobilier), uși pentru
mobilier, rafturi modulare (mobilier), mobilier
de baie, paravane despărțitoare (mobilier),
mobilier convertibil tapițat, mobilier pentru
cantine, elemente de mobilier, mobilier pentru
autorulote, mobilier pentru caravane, mobilier
pentru camping, mobilier pentru sere, mobilier de
bucătărie, mobilier de laborator, mobilier pentru
magazine, mobilier pentru dormitor, mobilier de
grădină, scaune înalte (mobilier), protecții pentru
mobilier, mobilier pentru computer, sertare
pentru mobilier, unități de mobilier, mobilier de
interior, fotolii rabatabile (mobilier), mobilier din
lemn, muluri pentru mobilier, rafturi nemetalice
(mobilier), panouri pentru mobilier, panouri
de mobilier, mobilier pentru arhivare, birouri
modulare (mobilier), mobilier pentru depozitare,
dulapuri ca mobilier, mobilier pentru saune,
suporturi rotative (mobilier), mobilier pentru
copii, mobilier pentru bebeluși, mobilier pentru
șezut, piese de mobilier, mobilier de exterior,
mobile (obiecte pentru decorare), birouri mobile
pentru scris, suporturi nemetalice pentru mobilă,
ecrane pentru șeminee (mobilă), cuiere de haine
(mobile), mobilier de uz casnic, mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier rabatabil pentru șezut,
suporturi pentru chei (mobilier), rafturi (mobilier)
din lemn, mobilier de baie modular, huse
adaptate pentru mobilier, cutii pentru jucării
(mobilier), mobilier pentru automobile-caravană,
suporturi pentru prosoape (mobilier), casete
pentru chei (mobilier), mobilier pentru expunerea
produselor, rafturi pentru vinuri (mobilier), suport
pentru broșuri (mobilier), sertare (piese de
mobilier), rafturi pentru birou (mobilier), mese
pentru desen (mobilier), mobilier încastrat pentru
dormitor, mese de toaletă (mobilier), rafturi din
lemn (mobilier), coșuri de depozitare (mobilier),
mobilier pentru curte interioară, cuiere de haine
(mobilier), scăunele cu trepte (mobilier), ecrane
(mobilier) pentru afișare, mobilier folosit în săli,
dulapuri pentru depozitare (mobilier), dulapuri
pentru calculatoare (mobilier), picioare de sprijin
(mobilier), suport de pălării (mobilier), uși de
mobilier (nemetalice), suporturi pentru haine
(mobilier), mobilier pentru cameră de zi, rafturi
suspendate pentru depozitare (mobilier), huse
textile (ajustate) pentru mobilier, huse textile
(adaptate) pentru mobilier, panouri de lemn
pentru mobilier, mobilier casnic confecționat
din lemn, piese de asamblare pentru mobilier,
suprafețede scris portabile (mobilier), uși din
lemn pentru mobilier, mobilier pentru terarii de
interior, mobilier de grădină din lemn, unități
de mobilier pentru bucătării, bibliorafturi pentru
depozitarea revistelor (mobilier), scaune ca
mobilier de birou, mobilier pentru animalele de
companie, corpuri cu sertare pentru depozitare

(mobilier), mobilier pentru casă, birou și grădină,
mobilier de bucătărie cu înălțime reglabilă,
mobile care se pot transforma în pat, scări
și trepte mobile, nu din metal, panouri sub
formă de piese de mobilier, mobilier pentru
săli (de spectacole, de conferințe), cadre din
lemn (mobilier) pentru aparate electronice,
mobilier de expunere pentru puncte de vânzare,
rafturi utilizate ca piese de mobilier pentru
copii, panouri pentru partea din spate (piese
de mobilier), seturi de mobilier cu trei piese
pentru salon, benzi decorative din lemn pentru
canturi utilizate pentru mobilier, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblare articole de
mobilier, rame din lemn pentru tablouri, rame
pentru tablouri și fotografii, forme confecționate
din înlocuitori ai lemnului pentru rame de
tablou, forme confecționate din lemn pentru
rame de tablou, rame pentru tablouri (nu din
metale prețioase), decorațiuni de perete, din
lemn, decorațiuni adezive de perete, din lemn,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamente și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic.
24. Huse pentru mobilă, tapiserie pentru
mobilier, materiale textile pentru mobilier,
materiale țesute pentru mobilier, țesături
pentru mobilier la bucată, țesături pentru
mobilier și tapițerii, huse textile pentru
mobilier (largi), învelitori din materiale textile
pentru mobile, materiale textile folosite la
fabricarea mobilierului, materiale textile pentru
confecționarea mobilierului de grădină, huse
textile și din plastic pentru mobile (nemontate),
țesături pentru mobilier sub formă de articole
textile individuale, materiale textile pentru
fabricarea obiectelor și accesoriilor de mobilier,
materiale textile, draperii textile, tapiserii textile,
șervete textile, ornamente murale (textile),
baldachine (draperii textile), textile pentru
perete, țesături întărite (textile), materiale textile
(produse), pânzeturi (materiale textile), lenjerie
pentru pătuțuri, lenjerie de masă, lenjerie de
bucătărie, țesături pentru lenjerie, lenjerie de pat,
lenjerie de uz casnic, baldachine (lenjerie de
pat), așternuturi de pat (lenjerie), lenjerii de pat
cu falduri, lenjerie de pat pentru bebeluși, lenjerie
de pat și pături, lenjerie de masă din materiale
textile, articole de menaj textile (lenjerie de
masă), decorațiuni de perete, țesături pentru
decorațiuni interioare, decorațiuni pentru pereți
din materiale textile.
28. Mobilă pentru căsuțe de păpuși (jucării),
jucării mobile suspendate, mobilier de jucărie,
accesorii de mobilier pentru păpuși, jucării
mobile de agățat pentru pătuț (jucării).
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35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
publicitate, administrație comercială, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizarea și desfășurarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
coordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet, servicii
de comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin rețele de
telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
festive, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, promovare de
târguri în scop comercial, organizare și realizare
de târguri comerciale, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare
37. Lăcuirea mobilierului, vopsire de mobilier,
restaurări de mobilier, montare de mobilier,
reparații de mobilier, instalarea mobilei la
comandă, refacerea pieselor de mobilier,
reparații piese de mobilier, întreținere și
reparații de mobilier, reparare și recondiționare
de mobilier, montare de mobilier pentru
magazine, recondiționare, reparare și întreținere
de mobilier, furnizare de informații legate de
restaurarea mobilei.
39. Mutarea mobilierului (transport), transport
de mobilă, mutări de mobilier (transport),
depozitare de mobilier, mutarea mobilierului
comercial (transport), transportarea mobilierului
terților cu camioanele, servicii de transport,
transport și depozitare.
42. Design de mobilier, design de mobilier
de birou, proiectarea amplasării mobilierului
de birou, servicii de proiectare piese de
mobilier, servicii de design de mobilier
pentru interiorul clădirilor, consultanță privind
alegerea huselor detașabile pentru mobilier
(decorațiuni interioare), servicii de analiză
și cercetare industrială, design industrial,

design de produs, design artistic comercial,
stilism (design industrial), design artistic
industrial, servicii de design textil, design
grafic și industrial, servicii de design de
produs, design și dezvoltare de produs,
design de decorațiuni interioare, consultanță
în decorațiuni interioare, design arhitectural
pentru decorațiuni interioare, design arhitectural
pentru decorațiuni exterioare, servicii de
consultanță în materie de decorațiuni interioare,
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru birouri, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru locuințe,
consultanță privind alegerea materialelor pentru
tapițarea mobilierului (decorațiuni interioare),
furnizarea unui site cu informații în domeniul
decorațiunilor interioare.

───────

(210) M 2023 00034
(151) 05/01/2023
(732) ALMAS IULIA NARCISA PFA,

SAT FELEACU NR. 10F1, JUD.
CLUJ, FELEACU, 400213, CLUJ,
ROMANIA

(540)
ARTSCENT

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

3. Preparate parfumate.
4. Lumânări parfumate, lumânări din soia.

(210) M 2023 00035
(151) 05/01/2023
(732) STEFAN CRISTIAN MIRCEA, STR.

POLITEHNICII NR.1, BL.I1, SC. D,
AP. 47, SECTOR 6, BUCURESTI,
060811, ROMANIA

(540)
NotarExpert

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

42. Servicii IT, cu excepția serviciilor de
reparare, întreținere și instalare a calculatoarelor
și a hardware-urilor de calculator, servicii
de proiectare, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității.

───────

───────
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(210) M 2023 00036
(151) 05/01/2023
(732) GHALLARD SYS SRL, ALEEA

TOMESTI NR. 10 A, BLOC CORP
A, ETAJ 6, AP. 53, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 042144, ROMANIA

(540)

ghallard sys

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.02.07

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#245366), gri (HEX #73726D), alb
(HEX #FFFFFF)

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

37. Construcții și demolări de clădiri, construcția
de clădiri, construcția de compartimente
modulare de birou, construcția de structuri
de inginerie civilă prin așezarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
fasonarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin turnarea betonului,
construcția de structuri de oțel pentru
clădiri, construcție de birouri, construcție de
bucătării, construcție de case, construcție
de clădiri, construcție de clădiri de
apartamente, construcție de clădiri pe bază
de comandă, construcție de clădiri și de alte
structuri, construcție de proprietăți rezidențiale,
construcție de proprietăți industriale, construcție

de proprietăți comerciale, construcție de
standuri pentru târguri comerciale și expoziții,
construcție de structuri din oțel, construcție
de ziduri, construcție de verande, servicii de
construcții, construcții civile, construcții de clădiri
comerciale, construcții și reparații de clădiri,
construire de fundații pentru clădiri, construire
de fundații pentru structuri de construcții civile,
construire de drumuri, construire de locuințe
private, construire de plafoane, construire de
pereți despărțitori, construire de părți de clădiri,
construirea de centre comerciale, consultații
pentru construcții, demolare de construcții
civile, fundații pentru clădiri, furnizare de
informații referitoare la industria construcțiilor,
furnizare de informații în domeniul construcțiilor,
informații în materie de construcții, informații în
domeniul construcțiilor, lucrări cu ghips (servicii
de construcții), managementul proiectelor
de construcție pe șantier, managementul
proiectelor pe șantier privind construcția
clădirilor, supervizare (conducere) de lucrări
de construcții, supervizarea construcțiilor pe
șantier, supraveghere a lucrărilor de construcții,
supravegherea construcțiilor incluse în proiecte
de inginerie civilă, vopsire de clădiri.

───────

(210) M 2023 00037
(151) 05/01/2023
(732) JAM SERVICES SRL, STR.

ROVINE NR.10, AP.28, SC. 3,
BL.RO6, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400615, CLUJ,
ROMANIA

(540)
MINȚI BĂUTE

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

28. Cărţi de joc, jocuri de societate.
───────
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(210) M 2023 00038
(151) 05/01/2023
(732) SC SOLINE DISTRIBUTION SRL,

STR. BARBU DELAVRANCEA
NR. 13, DEMISOL, CAMERA
2A, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INVENTA Agenţie de Proprietate
Intelectuală SRL, BD. CORNELIU
COPOSU, NR. 7, BL. 104, SC.
2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FILTRARE

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 01.15.15

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

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

6. Metale comune și aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri și
construcții, construcții metalice transportabile,
cabluri și fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, coloane publicitare din metal,
aliaje din metale comune, aluminiu, sârmă din
aluminiu, folie de aluminiu , plăci de ancorare,
plăci de fundație, ancore, oțel cornier, metal
anti- frecare, nicovale, nicovale ( portabile),
arbori (structuri) din metal, plăci de blindaj
metalice, uși blindate, metalice, uși armate,
metalice, voliere (structuri) din metal, embleme
metalice pentru vehicule, cuiere pentru genți
din metal, bile din oțel, balustrade din metal,
benzi metalice pentru legare, benzi metalice
pentru înfășurare sau fixare, sârmă ghimpată,

cercuri metalice pentru butoaie, butoaie metalice
barrels of metal, bare pentru balustradele
metalice, coșuri metalice, bare de sprijin metalice
pentru căzi, balize metalice, neluminoase,
nicovale de banc, grinzi metalice, traverse
metalice, rotile metalice pentru pat, clopote
pentru animale, clopote, dispozitive metalice
de fixare a curelelor, dispozitive de tensionare
a curelelor metalice, beriliu (glucin), glucin
(beriliu), instalații metalice pentru parcarea
bicicletelor, șuruburi metalice pentru prinderea
cablurilor, ață metalică de legare pentru uz
agricol, legături metalice, fântâni pentru păsări
(structuri) din metal, blumuri (metalurgie), bolțuri
metalice, bolțuri, plate, capace metalice pentru
sticle, dopuri metalice pentru sticle, sticle
(recipiente) din metal pentru gaz comprimat sau
aer lichefiat, închizători metalice pentru cutii,
cutii din metal comun, cabluri metalice pentru
manipularea încărcăturilor, hamuri metalice
pentru manipularea încărcăturilor, colțare
metalice pentru construcții, colțare metalice
pentru mobilă, ramificații metalice pentru țevi,
alamă, brută sau semiprelucrată, aliaje de
sudură, bare de oțel tras la rece, bronz,
bronzuri pentru pietre funerare, monumente
de bronz pentru morminte, bronzuri (piese de
artă), catarame din metal comun (feronerie),
materiale de construcții din metal, panouri de
construcții din metal, construcții, transportabile,
din metal, construcții din metal, cripte metalice
funerare, busturi din metal comun, cabane din
metal, îmbinări de cabluri metalice, neelectrice,
legături de cabluri metalice, neelectrice, cabluri
metalice, neelectrice, cadmiu, cuști metalice
pentru animale sălbatice, ferestre batante
din metal, casete pentru bani (metalice sau
nemetalice), coloane de tubaj metalice pentru
sondele petroliere, suporți metalici pentru
butoaie, butoaie metalice, oțel turnat, fontă
de oțel, în formă brută sau semiprelucrată,
lanțuri pentru vite, plafoane metalice, celțiu
(hafniu) celtium, hafniu (celțiu), materiale
metalo-ceramice, lanțuri metalice, contrașine
metalice pentru căile ferate, șină de ghidare
pentru căile ferate, lăzi metalice, containere
metalice, cuști metalice pentru găini, forme
metalice pentru răcire (turnătorie), capace
metalice pentru coșul de fum, tuburi metalice
pentru coșul de fum, canale metalice pentru
coșul de fum, coșuri de fum metalice, fier
cromat, minereuri de crom, crom, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcții, cleme
metalice pentru cabluri și țevi, cleme metalice
pentru etanșarea pungilor, închideri metalice
pentru containere, agățători metalice pentru
îmbrăcăminte, cobalt, brut, coliere metalice
pentru fixarea țevilor, metale comune, în
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formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanțelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornișe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanțuri,
crampoane (gheare de picior), crampoane
metalice (cleme), cleme metalice (crampoane),
parapete metalice de protecție pentru drumuri,
crucifixuri din metale comune, altele decât
bijuteriile, dozatoare de pungi pentru deșeurile
care provin de la câini, fixe, metalice, trambuline
metalice pentru sărituri, opritoare metalice
pentru uși, curățătoare de încălțăminte, sonerii
de ușă metalice, neelectrice, opritoare metalice
pentru ușă, neelectrice, arcuri metalice pentru
ușă, neelectrice, bătătoare pentru ușile de
la intrare, mânere metalice pentru uși, tăblii
metalice pentru uși, zăvoare metalice pentru
uși, deschizătoare de uși din metal, neelectrice,
tocuri de uși din metal, rame de uși din metal,
fitinguri metalice pentru uși, încuietori metalice
pentru uși, uși metalice, țevi de scurgere
din metal, sifoane de scurgere (supape) din
metal, bare de metal trase la rece si lustruite,
grătare metalice, conducte metalice, pentru
instalațiile de încălzire centralizată, țevi metalice,
pentru instalațiile de încălzire centralizată,
conducte și țevi metalice, pentru instalațiile de
încălzire centralizată , conducte metalice pentru
instalațiile de ventilare și aer condiționat, coturi
metalice pentru țevi, garduri metalice pentru
morminte, bolțuri cu ochi, șuruburi cu inel,
garduri metalice, inele de etanșare metalice
pentru bastoane, inele de etanșare metalice
pentru mânerele ustensilelor, inele de etanșare
metalice, figurine din metal comun, statuete
din metal comun, umpluturi din metal, suporturi
pentru lemne ( suporturi de fier pentru lemne pe
foc), mantale metalice pentru șeminee, eclise de
joantă (șine), fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcții, fitinguri
metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru sicrie, fitinguri metalice
pentru mobilă, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
flanșe metalice (brățări), indicatoare metalice
cu lumină intermitentă, pentru construcții,
pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcațiunilor, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat și
ambalat, uși pliante metalice, matrițe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcții,
grinzi metalice pentru construcții, materiale

metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecție pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galenă
(minereu), porți metalice, germaniu, aliaje de
lipit din aur, grătare metalice, grilaje metalice,
plăci metalice pentru morminte, plăcuțe funerare
metalice, nipluri de gresat, cadre metalice pentru
sere , sere metalice, transportabile, jgheaburi
pentru burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătușe, paleți metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiș, cârlige metalice pentru
suporturile de haine, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave,
bare de oțel laminate la cald, numere metalice
pentru case, neluminoase, forme metalice pentru
gheață, brățări metalice de identificare, indiu,
lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, în formă
brută sau semiprelucrată, fier balot, oțel balot,
sârmă de fier, minereuri de fier, feronerie ,
articole metalice , de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uși, jaluzele metalice, canistre pentru combustibil
din metal, duze metalice cu jet, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru țevi, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,
scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice, șipci metalice, zăbrele metalice, gratii
metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă
brută sau semiprelucrată, cutii poștale metalice,
litere și cifre din metal comun, cu excepția
formelor de tipar, limonit, căptușeli metalice
pentru construcții, buiandrugi metalici, paleți
metalici pentru încărcare, gabarite de încărcare
metalice pentru vagoanele de cale ferată, bolțuri
de blocare, încuietori metalice, altele decât cele
electrice, încuietori metalice pentru vehicule,
încuietori metalice pentru bagaje, magneziu,
mangan, capace metalice pentru gurile de canal,
colectoare metalice pentru rețele de conducte,
catarge metalice, plăci memoriale din metal,
plăcuțe memoriale din metal, metale sub formă
de pudră, metale sub formă de folie sau pulbere
pentru imprimante 3d, capace metalice pentru
gurile de canal, colectoare metalice pentru rețele
de conducte, catarge metalice, plăci memoriale
din metal, plăcuțe memoriale din metal, metale
sub formă de pudră, metale sub formă de folie
sau pulbere pentru imprimante 3d, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, fier molibden,
molibden, monumente metalice, monumente
metalice pentru morminte, bolarzi metalici
de acostare, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornișe, mulaje metalice
pentru construcții, cuie, ecusoane metalice,
plăci de identificare metalice, nichel-argint,
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argint german, nichel, niobiu, duze metalice,
piulițe metalice, recipiente metalice pentru
colectarea uleiului uzat, minereuri metalice,
jaluzele exterioare din metal, containere pentru
ambalare din metal, lacăte suspendate din
metal, altele decât cele electrice, cabine
pentru pulverizarea vopselei din metal, cabine
metalice pentru pulverizarea vopselei, stâlpi
metalici de gard, țigle metalice, paravane
metalice, pavele metalice, plăci de pavare
din metal, bare cromate, cepuri metalice, țevi
de presiune metalice, cocini pentru porci din
metal, coloane metalice pentru construcții, pini
(feronerie), mufe din metal pentru țevi, conducte
metalice, pitoni metalici, platforme, prefabricate,
din metal, dopuri metalice, cepuri metalice,
piloni metalici, verande (structuri) din metal,
stâlpi metalici, stâlpi metalici, pentru liniile
electrice, piloni metalici pentru liniile electrice,
cârlige metalice pentru tigăi, case prefabricate
(ansambluri) din metal, cutii de conserve,
conserve, proptele metalice, scripeți metalici, alții
decât cei pentru mașini, metale piroforice, șine
metalice, schimbătoare de cale ferată, macazuri,
material metalic pentru calea ferată, traverse
metalice de cale ferată, legături metalice de
cale ferată, rampe metalice pentru vehicule,
tambure metalice, nemecanice, pentru furtunuri
flexibile, materiale refractare de construcții, din
metal, plăcuțe de înmatriculare din metal, tăblițe
pentru numărul de înmatriculare din metal,
materiale de armare din metal, pentru beton,
materiale de armare din metal pentru țevi,
materiale de armare din metal pentru construcții,
materiale de armare din metal pentru curele de
mașini, inele metalice, coliere de oprire metalice,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase și nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire și sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oțel, acoperișuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperișuri, învelitori
metalice pentru acoperișuri, țigle metalice
pentru acoperișuri, învelitori metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice pentru acoperiș,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uși glisante, seifuri (metalice sau nemetalice),
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranță pentru bani,
lanțuri de siguranță din metal, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
șuruburi metalice, capace de etanșare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,
palplanșe metalice, stive de susținere metalice,
foi și plăci metalice, bailaguri, pene de

fixare, cuie metalice pentru pantofi, flecuri
metalice pentru pantofi, cofraje metalice pentru
beton, cofraje metalice, panouri de semnalizare
metalice, neluminoase și nemecanice, plăci
cu denumiri de firme, din metal, panouri,
neluminoase și nemecanice, din metal, fier
siliciu, pervaze metalice, silozuri metalice, aliaj
de argint pentru lipit, aliaje de staniu placate
cu argint, patinoare ( structuri) din metal,
plăci metalice pentru construcții, manșoane
(feronerie), chingi metalice pentru manipularea
încărcăturilor, sârmă metalică pentru lipit, inele
despicate pentru chei din metal comun, broască
cu închidere automată, arcuri (feronerie), pinteni,
grajduri din metal, trepte (scări) din metal,
scări metalice, araci metalici pentru plante sau
arbori, statui din metal comun, oțel, în formă
brută sau semiprelucrată, aliaje din oțel, bandă
de oțel, armătură de oțel, sârmă din oțel,
stâlpi de oțel, table din oțel, țevi din oțel,
tuburi din oțel, construcții din oțel, scaune cu
trepte din metal, trepte (scări) din metal, cepuri
metalice, uși pliante din metal, grilaje de metal
pentru șemineu, opritoare metalice, balamale
metalice, benzi metalice pentru manipularea
înărcăturilor, curele metalice pentru manipularea
înărcăturilor, guri de scurgere stradale din metal,
dispozitive de întindere pentru benzile din fier
( legături de tensiune), dispozitive de întindere
pentru benzile metalice (legături de tensiune),
montanți ( componente ale scărilor) metalici,
piscine (structuri) metalice, uși batante din
metal, piuneze (cuie), cuie fără cap, bazine
metalice, rezervoare metalice, tantal (metal),
cepuri metalice pentru butoaie, robinete cu
cep metalice pentru butoaie, stâlpi telegrafici
din metal, cabine telefonice din metal,cutii
telefonice din metal, cabluri de teleferic, legături
de tensiune, țăruși metalici pentru cort, filete
metalice pentru legături, pardoseli din plăci
metalice, plăci metalice pentru construcții,
cositor, foiță de staniu, ambalaje din tablă de
cositor, tablă de cositor, fier titan, ferotitan,
titan, tombac, cavouri metalice, plăci funerare
metalice, stele funerare metalice, cutii de scule
din metal, goale, dulapuri pentru scule din
metal, goale, dozatoare de prosoape, fixe, din
metal, paleți de transport din metal, capcane
pentru animale sălbatice, tăvi metalice, protecții
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru
amestecarea mortarului, tubaje metalice, țevi
metalice, tuburi metalice, fiertungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele
de mașini, vanadiu, cazane metalice, gheare
de menghină, din metal, lambriuri metalice,
elemente de fixare metalice de perete, placări
metalice pentru pereți utilizate în construcții,
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căptușeli metalice pentru pereți utilizate în
construcții, plăci metalice de căptușit pereții,
șaibe metalice, valve metalice pentru țevile
de apă, țevi de apă metalice, anemoscoape
sau giruete din metal, anemoscoape metalice,
giruete metalice, dispozitive de blocare a roților
(blocatoare), metal alb, dispozitive metalice
pentru îndepărtarea păsărilor, acționate de vânt,
tambure de înfășurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeți din metal pentru
ferestre, bolțuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă din
metal comun, țesătură metalică, pânză metalică,
dispozitive de întindere a sârmei (legături de
tensiune), sârmă din aliaje metalice comune, cu
excepția firelor fuzibile, frânghii de sârmă, lucrări
de artă din metal comun, zinc, zirconiu, pergole
metalice pentru horticultură, schelet metalic.
7. 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, imprimante d, pixuri
pentru imprimare, dispozitive pentru curățarea
acetilenei, dozatoare de benzi adezive (mașini),
benzi adezive pentru scripeți, pompe de aerare
pentru acvarii, aparate pentru aerarea băuturilor,
aparate pentru aerarea apei, aerocondensatori,
motoare aeronautice, motoare de avion,
agitatoare, utilaje agricole, elevatoare agricole,
unelte agricole, altele decât cele acționate
manual, condensatoare de aer, dispozitive cu
pernă de aer pentru deplasarea încărcăturilor,
pompe de aer (instalații de garaj), mașini pentru
aspirarea aerului, aerografe pentru aplicarea
culorii, alternatoare, lagăre antifricțiune pentru
mașini, rulmenți anti-frecare pentru mașini,
dispozitive anti-poluare pentru motoare, plăci
(componente ale mașinilor), plăci de zăvorâre,
aparate de sudură cu arc electric, aparate
de tăiere cu arc electric, osii pentru mașini,
inele cu bile pentru rulmenți, rulmenți cu bile,
prese cu coș, lagăre de rulmenți pentru mașini,
rulmenți (componente ale mașinilor), rulmenți
pentru arborii de transmisie, bătătoare electrice,
mașini de batere, pompe de bere, burdufuri
( componente ale mașinilor), transportoare cu
bandă, benzi pentru transportatoare, curele
pentru mașini, curele pentru motoare, mașini
de îndoit, mașini pentru prepararea băuturilor,

electromecanice, dinamuri bicicletă, mașini
pentru asamblarea bicicletelor, dispozitive de
legare a fânului, dispozitive pentru strângerea
fânului, mașini pentru prepararea bitumului,
mașini pentru ascuțirea lamelor (șlefuire ),
mașini de șlefuit, portcuțite (componente ale
mașinilor), lame (componente ale mașinilor),
mixere, electrice, pentru uz casnic, suflante
pentru compresia, evacuarea și transportul
gazelor, suflante pentru compresia, aspirarea
și transportul cerealelor, vânturătoare pentru
compresia, aspirarea și transportul cerealelor,
suflante sau vânturătoare pentru compresia,
aspirarea și transportul cerealelor, suflante,
bobine pentru războaiele de țesut, mosoare
pentru războaiele de țesut, tuburi de cazan
( componente ale mașinilor), aparate și mașini
pentru legătorie utilizate în scopuri industriale,
mașini de umplut sticle, mașini de spălat sticle,
mașini de astupat sticle, mașini de capsulat
sticle, mașini de sigilat sticle, cutii pentru matrițe
(tipărire), mașini de împletit, garnituri de frână,
altele decât cele pentru vehicule, saboți de frână,
alții decât cei pentru vehicule, segmente de
frână, altele decât cele pentru vehicule, plăcuțe
de frână, altele decât cele pentru vehicule,
mașini de tăiat pâinea, mașini pentru preparare
berii, perii (componente ale mașinilor), perii,
acționate electric (componente ale mașinilor),
perii pentru aspiratoare, buldozere, mașini
pentru unt, calandru, mangal, arbori cu came
pentru motoarele vehiculelor, vinciuri, perii
de carbon (electricitate), alimentatoare pentru
carburatoare, carburatoare, garnitură de cardă
(componente ale mașinilor de cardat), mașini
de cardat, mașini și aparate pentru șamponarea
covoarelor, electrice, cartușe pentru mașinile
de filtrare, convertoare catalitice, instalații
centralizate de curățire cu vacuum, mașini
centrifuge, centrifuge (mașini), concasoare
centrifugale, pompe centrifuge, lame pentru
tocătoarele staționare, fierăstraie cu lanț,
mașini electromecanice pentru industria chimică,
dălți pentru mașini, mandrine (componente
ale mașinilor), agitatoare, mașini de țigarete
pentru scopuri industriale, site de cenușă
(mașini), clapete de reținere (componente
ale mașinilor), mașini și aparate pentru
curățare, electrice, dispozitive de curățare cu
abur, foarfeci de tăiat (mașini), ambreiaje,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
mașini pentru tăierea cărbunelui, râșnițe de
cafea, altele decât cele acționate manual,
mașini de spălat acționate cu monede,
motoare cu aer comprimat, mașini cu aer
comprimat, pompe cu aer comprimat, pistoare
cu aer comprimat pentru extrudarea masticurilor,
compresoare (mașini), compresoare pentru
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frigidere, betoniere (mașini), instalații de
condensare, biele pentru mașini, motoare,
cabluri de comandă pentru mașini, motoare,
mecanisme de comandă pentru mașini, motoare,
elemente de comandă hidraulice pentru mașini,
motoare, elemente de comandă pneumatice
pentru mașini, motoare, convertoare pentru
lucrări din oțel, transportoare (mașini), mașini
pentru producerea cablurilor, cuplaje, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, capote
metalice (componente ale mașinilor), apărătoare
(componente ale mașinilor), capace de
protecție (componente ale mașinilor), macarale
(dispozitive de ridicare și avansare), arbori
cotiți, cartere pentru mașini, motoare, manivele
( componente ale mașinilor), separatoare de
cremă, lapte, concasoare pentru bucătărie,
electrice, concasoare, cultivatoare (mașini),
generatoare de curent, dispozitive pentru
tragerea draperiilor, acționate electric, freze
(mașini), mașini de tăiat, arzătoare de
tăiat, acționate cu gaz, chiulase de cilindru
pentru motoare, cilindri pentru mașini, cilindri
pentru motoare, mașini de lapte, mașini de
cârpit, dezaerator pentru apa de alimentare,
degresoare (mașini), macarale derrick, mașini
de decupat și filetat, mașini de filetat piulițe,
mașini de ștanțat, excavatoare cu lingură
(mașini), mașini de spălat vase , dezintegratoare,
excavatoare de șanțuri (pluguri), mașini de
divizat, sisteme de deschidere a ușilor,
hidraulice, sisteme de deschidere a ușilor,
pneumatice, sisteme de închidere a ușilor,
electrice, sisteme de deschidere a ușilor,
electrice, sisteme de închidere a ușilor,
hidraulice, sisteme de închidere a ușilor,
pneumatice, mașini de drenare, dispozitive
pentru extragerea berii sub presiune, mașini
de trefilat, mandrine de găurit (componente
ale mașinilor), capete de găurit (componente
ale mașinilor), bormașini, flori de burghiu
(componente ale mașinilor), instalații de foraj,
flotante sau neflotante, motoare de acționare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
lanțuri de acționare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, tobe (componente ale
mașinilor), instalații de evacuare a prafului
pentru curățenie, instalații de îndepărtare a
prafului pentru curățenie, mașini de vopsit,
perii dinam, curele dinam, dinamuri, mașini
pentru terasamente, ejectoare, electrozi pentru
mașinile de sudat, mașini de galvanizare,
aparate de ridicare, curele de ridicare,
centuri pentru greutăți, lanțuri de ridicare
(componente ale mașinilor), aparate de
acționare a elevatoarelor, aparate de acționare
a ascensoarelor, elevatoare (ascensoare),
mașini de embosare, generatoare de curent

în caz de urgență, socluri pentru motoare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
motoare pentru vehiculele cu pernă de
aer, motoare pentru ambarcațiuni, motoare
hidraulice, mașini de gravat, excavatoare,
colector de evacuare pentru motoare, țevi
de evacuare pentru motoare, rezervoare de
expansiune ( componente ale mașinilor), curele
de ventilator pentru motoare, ventilatoare
pentru motoare, alimentatoare (componente
ale mașinilor), aparate de alimentare pentru
cazanele cu motor, mașini de umplere, filtre-
presă, mașini de filtrare, filtre pentru curățarea
aerului de răcire, pentru motoare, filtre ca
șicomponente ale mașinilor sau motoarelor,
mașini de finisare, fitinguri pentru cazanele cu
motor, mașină de descărnare, mori de măcinat
făina, drumuri de fum pentru cazanele cu motor,
volante de mașină, prese de furaj, mașini
pentru prepararea alimentelor, electromecanice,
procesoare alimentare , electrice, suflante
de forjă, mașini de turnătorie, roți de
cuplaj, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mașini de ondulare, prese de fructe,
electrice, pentru uz casnic, economizoare
de combustibil pentru motoare, aparate de
conversie a combustibilului pentru motoarele
cu combustie internă, pompe de distribuție a
combustibilului pentru stațiile de service, mașini
de galvanizare, lămpi de sudură cu gaz, cutii
de viteze, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mecanisme (de acționare) pentru
războaie de țesut, mecanisme (de acționare),
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
generatoare de energie electrică, mașini
pentru prelucrarea sticlei, diamante pentru
tăiat geamuri (componente ale mașinilor), bujii
incadescente pentru motoare diesel, pistoale
de lipit, electrice, mașini pentru decorticarea
cerealelor, mașini pentru decorticarea grânelor,
mașini pentru decorticarea cerealelor și
grânelor, separatoare de cereale, ancore
automate cu patru brațe pentru uz naval,
râzătoare pentru legume, inele pentru ungere
(componente ale mașinilor), cutii de unsoare
(componente ale mașinilor), mașini de șlefuit,
pietre de șlefuit (componente ale mașinilor),
discuri de ascuțit (componente ale mașinilor),
ghidaje pentru mașini, pistoale (unelte care
utilizează explozibili), ciocane (componente
ale mașinilor), ciocane pneumatice, ciocane
electrice, mașini de găurit electrice, unelte
de mână, altele decât cele acționate
manual, echipamente de manipulare pentru
încărcăre și descărcăre, mașini de manipulare,
automate (manipulatoare), bare de suspensie
(componente ale mașinilor), grape, mașini de
recoltat, mașini de cosit și secerat, echipamente
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de transport (minerit), extractoare pentru mine,
schimbătoare de căldură (componente ale
mașinilor), mașini de tivit, aparate de spălat
cu înaltă presiune, mecanisme de ridicat,
dispozitive de prindere pentru mașinile-unelte,
buncăre de alimentare (descărcare mecanică),
războaie pentru țeserea ciorapilor, carcase
(componente ale mașinilor), dispozitive de
aprindere pentru motoarele cu combustie
internă, magneți de aprindere, incubatoare
pentru ouă, roboți industriali, injectoare pentru
motoare, aparate de aplicare a cernelii pentru
mașinile de tipărit, mașini de călcat, cricuri
(mașini), cricuri pneumatice, motoare cu reacție,
altele decât pentru vehiculele terestre, îmbinări
(componente ale motorului), îmbinări etanșe
(componente ale motorului), carcase pentru
lagăre (componente ale mașinilor), lagăre
(componente ale mașinilor), manșe de comandă
ca și componente ale mașinilor, altele decât
pentru aparatele de joc, extractoare de
suc, electrice, demarcare cu pedală pentru
motociclete, aparate pentru bucătărie, electrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, electrice,
mașini de frământare, mașini de tricotat, cuțite
(componente ale mașinilor), cuțite, electrice,
cuțite pentru mașinile de cosit, mașini de
etichetat, mașini pentru confecționat dantelă,
calapoade pentru pantofi (componente ale
mașinilor), strunguri (mașini-unelte), mașini de
tuns iarba, mașini de tăiat articolele din
piele, mașini pentru prelucrarea articolelor din
piele, aparate de ridicare, lifturi, altele decât
teleschiurile, sisteme mecanizate de alimentare
a animalelor, rampe de încărcare, fusuri
pentru războiul de țesut, războaie de țesut,
pompe de lubrifiere, lubrifianți ( componente
ale mașinilor), mașini-unelte, matrițe utilizate
la tipărire, mașini de tocat carne, mașini
pentru prelucrarea metalelor, aparate de muls,
mașini de frezat, mori (mașini), mori pentru
uz casnic, altele decât cele acționate manual,
pietre de moară, sfredele pentru minerit, mașini
pentru mineralizarea apei potabile, mașini pentru
exploatarea minelor, malaxoare (mașini), mașini
de amestecat, mașini de scobit, mașini de
decojit, cultivatoare motorizate, motoare pentru
ambarcațiuni, motoare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, motoare, electrice, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, mașini
de formare, matrițe (componente ale mașinilor),
scări rulante (escalatoare), escalatoare, benzi
rulante, trotuare mobile, captatoare și colectoare
de noroi (mașini), amortizoare pentru motoare,
amortizoare de zgomot pentru motoare, ciocane
de cuie, electric, clești de scos cuie, electrice,
troliu de ridicat plase (pescuit), clești de
crestat (mașini-unelte), mașini pentru rafinarea

petrolului, mașini de tratare a minereului,
mașini de împachetare, mașini de ambalare,
mașini de vopsit, mașini pentru prelucrarea
hârtiei (tipărire), unități plutitoare de producție,
stocare și exploatare ( fpso), mașini de fabricat
hârtie, mașini de lustruit parchetul cu ceară,
electrice, mașini pentru fabricarea pastelor
făinoase, electrice, pedale de acționare pentru
mașinile de cusut, mașini de decojit, râșnițe
de piper, altele decât cele acționate manual,
curățitoare pentru țevi, segmenți de piston, inele
de piston, pistoane pentru cilindri, pistoane
pentru motoare, pistoane (componente ale
mașinilor), mașini de rabotare, pluguri, brăzdare,
mașini și aparate de lustruit (electrice), roți ale
olarilor, ciocane mecanice, prese (mașini pentru
scopuri industriale), reductoare de presiune
(componente ale mașinilor), regulatoare de
presiune (componente ale mașinilor), supape
de presiune (componente ale mașinilor), cilindrii
de tipărire, mașini de tipărit cu utilizare pe
foi de tablă, forme de tipar, mașini de tipărit,
prese de tipar, role de tipar pentru mașini,
mașini pentru prelucrarea materialelor plastice,
mecanisme de propulsie, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, mașini de compactare,
scripeți, scripeți (componente ale mașinilor),
pulverizatoare (mașini), atomizoare (mașini),
mașini de pulverizat, diagrame pentru pompe,
pompe (componente ale mașinilor, motoarelor),
pompe (mașini), pompe pentru instalațiile de
încălzire, pompe pentru înot contra curentului,
poansoane pentru mașinile de perforat, mașini
de perforat, cricuri cu cremalieră, mașini de
strângere pentru rachetele de tenis, radiatoare
(de răcire) pentru motoare, mașini pentru
montarea șinelor, mașini pentru construcția de
căi ferate, elevatoare pentru vagoanele de
cale ferată, greble pentru mașini de greblat,
mașini de greblat, maiuri (mașini), bătătoare
(mașini), secerători, mașini de secerat și legat,
mașini de secerat și treierat, reductoare, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, aparate
de bobinat, mecanice, tambure, mecanice,
pentru furtunuri flexibile, bobine (componente
ale mașinilor), regulatoare (componente ale
mașinilor), mașini de clătit, mașini de nituit,
mașini de măturat străzile, autopropulsate,
mașini pentru realizarea drumurilor, mașini
pentru construirea de drumuri, poduri rulante,
rulmenți cu bile, cilindrii pentru laminoare,
laminoare, prese de imprimat rotative, prese
rotative cu abur, portabile, pentru țesături, șenile
de cauciuc ca și componente ale tractoarelor
pe șenile la mașinile de construcții, șenile de
cauciuc ca și componente ale tractoarelor pe
șenile la aparatele și mașinile de încărcare-
descărcare, șenile de cauciuc ca și componente
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ale tractoarelor pe șenile la mașinile agricole,
șenile de cauciuc ca și componente ale
tractoarelor pe șenile la mașinile miniere,
șenile de cauciuc ca și componente ale
tractoarelor pe șenile la plugurile de zăpadă,
mașini de satinat, mașini pentru fabricarea
cârnaților, fierăstraie cu masă (componente ale
mașinilor), lame de fierăstrău ( componente
ale mașinilor), fierăstraie (mașini), mașini de
colectare a pietrei de cazan, foarfeci, electrice,
șurubelnițe, electrice, mașini de sigilat pentru
scopuri industriale, aparate electrice pentru
sigilarea materialelor plastice (împachetare),
rulmenți cu lubrifiere automată, pompe de
combustibil autoreglabile, pulverizator deșeuri,
mașini de cusut, cuplaje de arbori (mașini),
mașini de ascuțit, presr de balotat, mașini de
tuns pentru animale, mașini de tuns părul pentru
animale, foarfeci, electrice, arcuri- amortizoare
de șocuri (componente ale mașinilor), pistoane
amortizor (componente ale mașinilor),pistoane
plonjor, aparate de lustruit pantofii, electrice,
lopeți, mecanice, mărunțitoare (mașini) pentru
uz industrial, suveici (componente ale mașinilor),
site (mașini de sitat sau componente ale
mașinilor), instalații de cernere, mașini de
cernere, mașini sizing machines, unelte de
ascuțit marginile schiurilor, sânii portcuțit
(componente ale mașinilor), glisoare pentru
mașinile de tricotat, sănii pentru mașinile de
tricotat, prese de netezit, pluguri de zăpadă,
aparate de lipit, cu gaz, aparate de sudat,
cu gaz, arzătoare de lipit, cu gaz, ciocane
de lipit, cu gaz, aparate de lipit, electrice,
ciocane de lipit, electrice, lămpi de lipit,
mașini de sortat pentru industrie, semănătoare
(mașini), bujii pentru motoarele cu combustie
internă, regulatoare de viteză pentru mașini,
motoare, uscătoare rotative (neîncălzite), mașini
rotative, roți de tors, mașini de filat, pulverizator
de vopsit, arcuri (componente ale mașinilor),
separatoare de tulpini (mașini), mașini de
ștanțat, suporturi pentru mașini, demarcare
pentru motoare, statoare (componente ale
mașinilor), condensatoare de abur (componente
ale mașinilor), separatoare de abur, ulei, motoare
cu abur, separatoare de abur, cazane cu
abur, cilindrii compactori, cilindrii compactori
pentru pământ, plăci stereotip, mașini de
cusut, mașini de prelucrare a pietrei, șișcornițe
( paie tocate), tocătoare de paie, presetupe
de etanșare (componente ale mașinilor),
aspiratoare medicale pentru scopuri industriale,
ventuze pentru aparatele de muls,ventuze de
fixare pe ugere pentru aparatele de muls,
duze de aspirare pentru aspiratoare, mașini
pentru fabricarea zahărului, compresoare de
supraalimentare, supraîncălzitoare, mașini de

matrițare, mese pentru mașini, tambure pentru
mașinile de brodat, robinete (componente ale
mașinilor, motoarelor), robineți (componente ale
mașinilor, motoarelor), mașini de gudronare,
mașini de întindere, întoarcere a fânului,
mașini pentru industria textilă, lancie termică
(mașini), mașini de filetat, mașini de
treierat, freze de pământ pentru scopuri
agricole, ciocane de forjare, desfăcătoare
de conserve, eiectrice, deschizătoare de
conserve, electrice, mașini pentru prelucrarea
tutunului, unelte (componente ale mașinilor),
convertizoare de cuplu, altele decât cele
pentru vehiculele tereste, arbori de transmisie,
alții decât cei pentru vehiculele tereste,
lanțuri de transmisie, altele decât cele pentru
vehiculele tereste, transmisii, altele decât
cele pentru vehiculele tereste, transmisii
pentru mașini, transportoare pneumatice,
mașini de debavurat, aparate de prelucrare,
aparate de prelucrare prin așchiere, mașini
de îndreptat (centrat), tuburi transportoare
pneumatice, tuburi transportoare, pneumatice,
turbine hidraulice, turbine, altele decât cele
pentru vehiculele tereste, turbocompresoare,
pluguri de îndepărtare a gazonului, timpane
( componente ale preselor de tipar), mașini
de cules litere (tipărire), mașini de cules
litere (fotoculegere), mașini de turnat litere,
prese tipografice, mașini tipografice, articulații
universale (articulații cardanice) , pompe de
vid (mașini), accesorii pentru aspiratoare pentru
diseminarea parfumurilor și dezinfectanților,
furtunuri pentru aspiratoare, aspiratoare, saci
pentru aspiratoare, supape ( componente ale
mașinilor), spiralizatoare de legume, electrice,
automate pentru vânzarea de produse, pompe
de distribuție a hidrogenului pentru stațiile de
benzină, mașini industriale de imprimare cu jet
de cerneală, mopuri cu aburi, costume robotice
exoscheletice, altele decât cele pentru scopuri
medicale, macarale mobile, vibratoare (mașini)
pentru uz industrial, aparate de vulcanizare,
aparate de spălat, mașini de spălat (rufe),
instalații de spălat pentru vehicule, instalații
pentru spălarea vehiculelor, unități de eliminare
a deșeurilor, unități de eliminare a gunoiului,
mașini de compactare a deșeurilor, mașini
de compactare a gunoiului, recuperatoare
pneumatice pentru decantarea uleiul uzat,
încălzitoare de apă (ca și componente ale
mașinilor), separatoare de apă, robinete de
drenaj, mașini și aparate pentru lustruirea
cu ceară, electrice, mașini de plivit, mașini
de sudat, electrice, aparate de sudură
electrice, roți de mașini, mecanisme cu roți
dințate, teluri, electrice, pentru uz casnic,
mașini de spălat albe, mașini de spălat



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/01/2023

colorate, vinciuri, turbine eoline, deschizători
pentru ferestre, electrice, închizători pentru
ferestre, electrice, deschizători pentru ferestre,
hidraulice, închizători pentru ferestre, hidraulice,
deschizători pentru ferestre, pneumatice,
închizători pentru ferestre, pneumatice, prese
de vin, vânturători, mașini de prelucrat lemnul,
mașini de ambalat, mașini de spălat rufe
cu stoarcere, feliatoare de brânză, electrice,
decojitoare de legume, electrice.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar, arzătoare cu acetilenă, generatoare
de acetilenă, torțe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalații
de filtrare a aerului, aparate de aer condiționat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalațiile
de încălzire cu abur, aparate și mașini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalații de aer condiționat, aparate de
aer condiționat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexiepentru vehicule (corpuri de iluminat),
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi cu arc,
instalații pentru transportul cenușei, automate,
autoclave, electrice, pentru gătit, oale sub
presiune, electrice, cuptoare pentru brutărie,
grătare, căzi de baie, căzi de baie pentru
băi de șezut, fitinguri pentru baie, instalații
pentru baie, instalații sanitare pentru baie,
încălzitoare pentru pat, aparate pentru răcirea
băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
țevi de cazan (tuburi) pentru instalațiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
mașinilor, aparate de sterilizare a cărților,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate
de prăjit pâinea, prăjitoare de pâine, mașini de
făcut pâine, mașini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coșuri, suflante pentru
coșurile de fum, lampioane chinezești, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalații sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, mașini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalațiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri, mașini de gătit, aparate
și instalații de gătit, inele pentru gătit, plite

electrice, cutii de răcire, electrice, răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare, cuve de
răcire pentru cuptoare, instalații de răcire
pentru apă, instalații de răcire pentru lichide,
mașini și instalații de răcire, instalații și
echipamente de răcire, instalații de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezghețare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deșeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalații de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcționale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard,
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice,
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalații
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanțe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne pentru
scufundare, emițătoare pentru irigații cu picurare
(fitinguri pentru irigații), aparate de uscare,
aparate de uscare pentru nutreț și furaj, aparate
de uscare pentru furaj, aparate și instalații
de uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalațiile de încălzire centralizată, hote
de extracție pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru țesături, instalații cu beculețe pentru
decorațiuni festive, ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, ventilatoare (aer condiționat),
ventilatoare (componente ale instalațiilor de
aer condiționat), ventilatoare electrice pentru
uz personal, aparate de alimentare pentru
cazanele de încălzire, filamente pentru lămpile
electrice, filtre pentru aerul condiționat, filtre
pentru apa potabilă, șeminee, domestice,
fitinguri, formate pentru cuptoare fitinguri formate
pentru cuptoare torțe, coșuri de faclă pentru
utilizare în industria petrolieră, drumuri de fum
pentru cazanele de încălzire, instalații de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziți electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
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fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele
pentru scopuri medicale, grătare de cuptor,
cenușare pentru cuptoare, cutii de cenușă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz ( componente
ale instalațiilor cu gaz), epuratoare (componente
ale instalațiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele mașinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap,
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele mașinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald ,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalații de
încălzire, instalații de încălzire (apă), instalații
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi
lichizi sau gazoși, aparate de încălzire electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezghețarea parbrizelor
ia vehicule, filamente de încălzire, electrice,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale, pernuțe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire și răcire pentru distribuirea băuturilor
calde și reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reșouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranți, aparate pentru
hidromasaj, mașini și aparate de făcut gheață,
mașini de făcut înghețată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, mașini de gătit (cuptoare), arzătoare
de laborator, lămpi de laborator, carcase
pentru lămpi, cupole pentru lămpi, lămpi pentru
ochelari, sticle pentru lămpi, globuri cu lampă,
globuri pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi,
abajururi pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi
cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate pentru
spălarea, absorbția uleiului, fântâni ornamentale,
fitinguri pentru cuptoare din argilă refractară,
arzătoare cu oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi
(componente ale instalațiilor sanitare), țevi de
apă pentru instalațiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, instalații

de polimerizare, mașini de făcut făină de
orez, electrice, pentru uz casnic, rezervoare
de apă sub presiune, instalații de procesare a
combustibililor nucleari și materialului nuclear
moderator, nucleari și materialului nuclear
moderator, instalații de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
mașini și aparate de refrigerare, camere de
refrigerare, răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate și instalații de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalațiile și țevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare și de siguranță pentru
țevile de gaz, accesorii de reglare și de
siguranță pentru instalațiile de apă, accesorii
de reglare și de siguranță pentru instalațiile
de gaz, prăjitoare, țepușe pentru prăjire frigări
pentru prâjire, aparate de prăjire, plite pentru
fript (aparate de gătit), grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranță, accesorii
de siguranță pentru instalațiile și țevile de
apă sau gaz, aparate și instalații sanitare,
instalații pentru saună, reflectoare, cabine de
duș, dușuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziți electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, mașini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele mașinilor, instalații de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru față (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare,
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru țevi și conducte,
robineți pentru țevi și conducte, robinete,
robineți, ventile termostatice (componente ale
instalațiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă), closete cu
apă, lanterne electrice, lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi,
'luminoasei pentru ilumina, cabine pentru băi
turcești, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cete pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalații și aparate
de ventilație (aer condiționat), instalații de
ventilație pentru vehicule (aer condiționat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
aîe instalațiilor sanitare), bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalațiilor sanitare),
șaibe pentru robinetele de apă, șaibe pentru
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robineții de apă, încălzitoare de apă, instalații
de distribuire a apei, instalații de conducte de
apă, instalații de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
și mașini pentru purificarea apei, aparate
și instalații pentru dedurizarea apei, instalații
pentru alimentarea cu apă, instalații de tragere
a apei, dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, aparate de captare a
apei, instalații de irigat, automate, mașini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
dezumidificatoare.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curățare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
lut, bureți abrazivi pentru bucătărie, bureți
abrazivi pentru curățarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea și uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit,
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădițe
pentru bebeluși, portabile, covorașe pentru
copt, bazine (recipiente), coșuri pentru uz
casnic, linguri de gătit(ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, șanuri pentru cizme
(întinzâtoare), desfăcătoare de sticle, electrice și
neelectrice, sticle, boluri(bazine), bazine(boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii de sticlă, coșuri de pâine de uz casnic,
tocătoare pentru pâine, cutii pentru pâine,
mânere pentru mături, mături, articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălțăminte, perii electrice, cu excepția
componentelor mașinilor, perii pentru curățarea
rezervoarelor și containerelor, găleți, vedre,
găleți realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, coșuri pentru scutece
folosite, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curățat
usturoi, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, dispozitiv de turnat vin, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, automate,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice
și neelectrice, șervete de bucătărie, pipete
pentru sos, busturi din porțelan, ceramică,

lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuști pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi și capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeșnice), sfeșnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri, cutii de bomboane, mânuși pentru
spălat mașina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oaie de
noapte, piele de căprioară pentru curățat,
piei de căprioară pentru curățat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente
chinezești, bețișoare pentru mâncat, site de
strecurat(ustensile de uz casnic), instrumente de
curățare, acționate manual, căiți pentru curățat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte,
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curățare, pânze de curățare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râșnițe de cafea, acționate manual, servicii
de cafea(articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, pușculițe
pentru monede, pungi cu gel pentru răcirea
alimentelor și a băuturilor, huse pentru piepteni,
piepteni pentru animale, piepteni, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari (pungi
pentru cofetărie), recipiente pentru uz casnic sau
de bucătărie, forme pentru copt, forme pentru
fursecuri (biscuiți), borcane pentru fursecuri,
seturi de oale pentru gătit, țepușe metalice
pentru gătit, oale de gătit, ustensile pentru
gătit, neelectrice , pungi de gătit, altele decât
cele pentru microunde, tirbușoane, electrice
și neelectrice, ustensile cosmetice, spatule
cosmetice, deșeuri din bumbac pentru curățat,
seturi de recipiente pentru ulei și oțet, recipiente
pentru ulei, oțet, tăvi pentru firimituri, concasoare
pentru bucătărie, neelectrice, cristal ( sticlărie),
cești, pahare din hârtie sau plastic, țesale,
tocătoare pentru bucătărie, etichete metalice
pentru carafe, carafe, friteuze, neelectrice,
damigene, baloane de sticlă, aparate de
odorizare de uz personal, capace pentru farfurii,
capace pentru veselă, veselă, perii pentru
spălarea veselei, farfurii de unică folosință,
jgheaburi pentru băut, vase de băut, coarne de
băut, sticle de băutde sport, pahare de băut,
tăvi, suporturi pentru uscarea rufelor, coșuri de
gunoi, găleți de gunoi, pubele, lăzi de gunoi,
ștergătoare de praf, neelectrice, cârpe de șters
praful (pânze), vase de lut, faianță, cratițe din
lut, suporturi pentru ouă, separatoare de ouă,
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neelectrice, pentru uz casnic, sticlă emailată,
nu cea utilizată în construcții, fructiere, perii
pentru sprâncene, perii pentru gene, pămătufuri
cu pene pentru șters praful, hrănitoare, fibră de
sticlă, alta decât cea utilizată la izolații sau la
produsele textile, fire din fibră de sticlă, altele
decât cele utilizate la produsele textile, figurine
din porțelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
statuete din porțelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, sticle butelci, suporturi pentru plăcile de
păr, ață dentară, ghivece de flori, învelitori pentru
ghivecele de flori, nu cele din hârtie, învelitori, nu
din hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru șters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcții, mănuși de grădinărit,
prese pentru usturoi(ustensile de bucătărie),
baloane de sticlă(recipiente), fiole (recipiente),
butelci din sticlă(recipiente), borcane din
sticlă(damigene), dopuri din sticlă, sfere
decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată sau
semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolații, sticlă cu conductori electrici fini
încorporați, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuși, mănuși pentru
uz casnic, vase pentru lipici, râzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare ( ustensile
de gătit), păr pentru perii, capete pentru periuțele
de dinți electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle, butelci
de buzunar, suporturi pentru flori și plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheață, găleți pentru gheață,
răcitoare (frapiere), frapiere de gheață, clești
pentru gheață, linguri-cupe pentru înghețată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior, bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădițe gonflabile pentru
bebeluși, capcane pentru insecte, termosuri,
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare, carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate
de tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuțite pentru masă, polonice
pentru servirea băuturilor, perii pentru abajururi,
pieptăți cu dințirari pentru păr, măsuțe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau

neelectrice, seturi pentru lichior, lădițe pentru
necesitățile animalelor de companie, tăvițe
pentru necesitățile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureți pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râșnițe pentru uz
casnic, acționate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcții, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru șoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru șervețelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, mașini de
tăiței, acționate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori, rozete pentru
stropiton, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuși pentru cuptor, mănuși
de bucătărie, mănuși de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuțite pentru patiserie, râșnițe
de piper, acționate manual, pipernițe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum, atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coșuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte, tarte,
păr de porc pentru fabricarea periilor, pușculițe
în formă de purcel pipete (ustensile pentru
degustarea vinului), ustensile pentru degustarea
vinului (sifoane), suporturi pentru farfurie nu
cele din hârtie sau material textil, plăci
de sticlă (material brut), farfurii de protecție
pentru ca laptele să nu dea în foc, aparate
împotriva țânțarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate și mașini de lustruire, pentru
uz casnic, neelectrice, materiale de lustruire
pentru strălucire, cu excepția preparatelor, hârtiei
și pietrei, mănuși de lustruire, cârpe pentru
lustruire, articole din porțelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice, lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit,
suporturi pentru vasele fierbinți, vase produse de
olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri cu
picurător, bureți pentru pudră, pudriere, goale,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
șobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheață
reutilizabile, inele pentru păsări sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri
de salată, clești pentru salată, solnițe cu
orificii pentru presărare, solnițe tip vas, bureți
abrazivi pentru curățarea cratițelor, farfurioare,
linguri-cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră
abrazivă, lavete pentru curățare, perii pentru
frecat, servicii (veselă), polonice pentru servire,
perii pentru bărbierit, suporturi pentru periile de
bărbierit, suporturi pentru periile de bărbierit,
șanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi de
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pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători(ustensile de uz casnic), plăci cu
denumiri de firme din porțelan sau sticlă, sifoane
pentru apă carbonatată, perii pentru ceara de
schiuri, absorbante de fum pentru uz casnic,
cutii de săpun, dozatoare de săpun, savoniere,
vase pentru săpun, boluri pentru supă, spatule
pentru bucătărie, seturi de condimente, suporturi
pentru bureți, bureți pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădițele de bebeluși portabile,
statui din porțelan, ceramică, lut teracotă sau
sticlă, lână de oțel pentru curățare, cratițe
(acoperite), site, strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut, paie pentru băut, zaharnițe,
clești pentru zahăr, seringi pentru udarea florilor
și plantelor stropitori pentru udarea florilor și
plantelor, suporturi pentru șervețele de masă,
farfurii pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau din material textil, articole
de masă, altele decât cuțitele, furculițele și
lingurile halbe, căni înalte cu capac, perii de
smolit, cu coadă lungă, cutii pentru ceaiuri,
servicii de ceai(articole de masă), infuzoare
de ceai, infuzoare în formă de bilă pentru
ceai, strecurători de ceai, huse pentru ceainice,
suporturi pentru plicurile de ceai, ceainice,
recipiente termoizolante pentru alimente, prese
pentru cravate, perii de toaletă, truse de voiaj,
genți de cosmetice dotate, dozatoare pentru
hârtia de toaletă, igienică, bureți pentru toaletă,
ustensile pentru toaletă, suporturi pentru hârtia
de toaletă igienică, periuțe de dinți, periuțe
de dinți, electrice, suporturi pentru scobitori,
scobitori, prese pentru tortilla, neelectrice
( ustensile pentru bucătărie), bare și inele pentru
prosoape, bare și inele pentru prosoape, tăvi
din hârtie, pentru uz casnic, tăvi pentru uz
casnic, suporturi pentru vasele fierbinți(ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, urne
pentru băutură, neelectrice, ustensile pentru
uz casnic, vaze, farfurii pentru legume, vase
din metal pentru gheață și băuturi cu gheață,
fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele
utilizate la produsele textile, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane, ciubere pentru
spălarea rufelor, coșuri pentru deșeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curățarea
dinților și a gingiilor, dispozitive de udare,
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deșeuri de lână
pentru curățare, lucrări de artă din porțelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri din clasele 06,
07,11, 21, cu excepția transportului acestora,
permițând clienților să vadă și să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzare de produse, al
cataloagelor de comandă prin poștă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor(funcții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile/ contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
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alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, comerț
online cu produse din clasa 09, sondaje de
opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de

comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți/scrierea de CV-uri
pentru terți.

───────
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6. Metale comune și aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri și
construcții, construcții metalice transportabile,
cabluri și fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, coloane publicitare din metal,
aliaje din metale comune, aluminiu, sârmă din
aluminiu, folie de aluminiu , plăci de ancorare,
plăci de fundație, ancore, oțel cornier, metal
anti- frecare, nicovale, nicovale ( portabile),
arbori (structuri) din metal, plăci de blindaj
metalice, uși blindate, metalice, uși armate,
metalice, voliere (structuri) din metal, embleme
metalice pentru vehicule, cuiere pentru genți
din metal, bile din oțel, balustrade din metal,
benzi metalice pentru legare, benzi metalice
pentru înfășurare sau fixare, sârmă ghimpată,
cercuri metalice pentru butoaie, butoaie metalice
barrels of metal, bare pentru balustradele
metalice, coșuri metalice, bare de sprijin metalice
pentru căzi, balize metalice, neluminoase,
nicovale de banc, grinzi metalice, traverse
metalice, rotile metalice pentru pat, clopote
pentru animale, clopote, dispozitive metalice

de fixare a curelelor, dispozitive de tensionare
a curelelor metalice, beriliu (glucin), glucin
(beriliu), instalații metalice pentru parcarea
bicicletelor, șuruburi metalice pentru prinderea
cablurilor, ață metalică de legare pentru uz
agricol, legături metalice, fântâni pentru păsări
(structuri) din metal, blumuri (metalurgie), bolțuri
metalice, bolțuri, plate, capace metalice pentru
sticle, dopuri metalice pentru sticle, sticle
(recipiente) din metal pentru gaz comprimat sau
aer lichefiat, închizători metalice pentru cutii,
cutii din metal comun, cabluri metalice pentru
manipularea încărcăturilor, hamuri metalice
pentru manipularea încărcăturilor, colțare
metalice pentru construcții, colțare metalice
pentru mobilă, ramificații metalice pentru țevi,
alamă, brută sau semiprelucrată, aliaje de
sudură, bare de oțel tras la rece, bronz,
bronzuri pentru pietre funerare, monumente
de bronz pentru morminte, bronzuri (piese de
artă), catarame din metal comun (feronerie),
materiale de construcții din metal, panouri de
construcții din metal, construcții, transportabile,
din metal, construcții din metal, cripte metalice
funerare, busturi din metal comun, cabane din
metal, îmbinări de cabluri metalice, neelectrice,
legături de cabluri metalice, neelectrice, cabluri
metalice, neelectrice, cadmiu, cuști metalice
pentru animale sălbatice, ferestre batante
din metal, casete pentru bani (metalice sau
nemetalice), coloane de tubaj metalice pentru
sondele petroliere, suporți metalici pentru
butoaie, butoaie metalice, oțel turnat, fontă
de oțel, în formă brută sau semiprelucrată,
lanțuri pentru vite, plafoane metalice, celțiu
(hafniu) celtium, hafniu (celțiu), materiale
metalo-ceramice, lanțuri metalice, contrașine
metalice pentru căile ferate, șină de ghidare
pentru căile ferate, lăzi metalice, containere
metalice, cuști metalice pentru găini, forme
metalice pentru răcire (turnătorie), capace
metalice pentru coșul de fum, tuburi metalice
pentru coșul de fum, canale metalice pentru
coșul de fum, coșuri de fum metalice, fier
cromat, minereuri de crom, crom, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcții, cleme
metalice pentru cabluri și țevi, cleme metalice
pentru etanșarea pungilor, închideri metalice
pentru containere, agățători metalice pentru
îmbrăcăminte, cobalt, brut, coliere metalice
pentru fixarea țevilor, metale comune, în
formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanțelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârmă de cupru,
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neizolată, cornișe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanțuri,
crampoane (gheare de picior), crampoane
metalice (cleme), cleme metalice (crampoane),
parapete metalice de protecție pentru drumuri,
crucifixuri din metale comune, altele decât
bijuteriile, dozatoare de pungi pentru deșeurile
care provin de la câini, fixe, metalice, trambuline
metalice pentru sărituri, opritoare metalice
pentru uși, curățătoare de încălțăminte, sonerii
de ușă metalice, neelectrice, opritoare metalice
pentru ușă, neelectrice, arcuri metalice pentru
ușă, neelectrice, bătătoare pentru ușile de
la intrare, mânere metalice pentru uși, tăblii
metalice pentru uși, zăvoare metalice pentru
uși, deschizătoare de uși din metal, neelectrice,
tocuri de uși din metal, rame de uși din metal,
fitinguri metalice pentru uși, încuietori metalice
pentru uși, uși metalice, țevi de scurgere
din metal, sifoane de scurgere (supape) din
metal, bare de metal trase la rece si lustruite,
grătare metalice, conducte metalice, pentru
instalațiile de încălzire centralizată, țevi metalice,
pentru instalațiile de încălzire centralizată,
conducte și țevi metalice, pentru instalațiile de
încălzire centralizată , conducte metalice pentru
instalațiile de ventilare și aer condiționat, coturi
metalice pentru țevi, garduri metalice pentru
morminte, bolțuri cu ochi, șuruburi cu inel,
garduri metalice, inele de etanșare metalice
pentru bastoane, inele de etanșare metalice
pentru mânerele ustensilelor, inele de etanșare
metalice, figurine din metal comun, statuete
din metal comun, umpluturi din metal, suporturi
pentru lemne ( suporturi de fier pentru lemne pe
foc), mantale metalice pentru șeminee, eclise de
joantă (șine), fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcții, fitinguri
metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru sicrie, fitinguri metalice
pentru mobilă, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
flanșe metalice (brățări), indicatoare metalice
cu lumină intermitentă, pentru construcții,
pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcațiunilor, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat și
ambalat, uși pliante metalice, matrițe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcții,
grinzi metalice pentru construcții, materiale
metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecție pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galenă
(minereu), porți metalice, germaniu, aliaje de
lipit din aur, grătare metalice, grilaje metalice,
plăci metalice pentru morminte, plăcuțe funerare
metalice, nipluri de gresat, cadre metalice pentru

sere , sere metalice, transportabile, jgheaburi
pentru burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătușe, paleți metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiș, cârlige metalice pentru
suporturile de haine, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave,
bare de oțel laminate la cald, numere metalice
pentru case, neluminoase, forme metalice pentru
gheață, brățări metalice de identificare, indiu,
lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, în formă
brută sau semiprelucrată, fier balot, oțel balot,
sârmă de fier, minereuri de fier, feronerie ,
articole metalice , de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uși, jaluzele metalice, canistre pentru combustibil
din metal, duze metalice cu jet, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru țevi, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,
scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice, șipci metalice, zăbrele metalice, gratii
metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă
brută sau semiprelucrată, cutii poștale metalice,
litere și cifre din metal comun, cu excepția
formelor de tipar, limonit, căptușeli metalice
pentru construcții, buiandrugi metalici, paleți
metalici pentru încărcare, gabarite de încărcare
metalice pentru vagoanele de cale ferată, bolțuri
de blocare, încuietori metalice, altele decât cele
electrice, încuietori metalice pentru vehicule,
încuietori metalice pentru bagaje, magneziu,
mangan, capace metalice pentru gurile de canal,
colectoare metalice pentru rețele de conducte,
catarge metalice, plăci memoriale din metal,
plăcuțe memoriale din metal, metale sub formă
de pudră, metale sub formă de folie sau pulbere
pentru imprimante 3d, capace metalice pentru
gurile de canal, colectoare metalice pentru rețele
de conducte, catarge metalice, plăci memoriale
din metal, plăcuțe memoriale din metal, metale
sub formă de pudră, metale sub formă de folie
sau pulbere pentru imprimante 3d, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, fier molibden,
molibden, monumente metalice, monumente
metalice pentru morminte, bolarzi metalici
de acostare, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornișe, mulaje metalice
pentru construcții, cuie, ecusoane metalice,
plăci de identificare metalice, nichel-argint,
argint german, nichel, niobiu, duze metalice,
piulițe metalice, recipiente metalice pentru
colectarea uleiului uzat, minereuri metalice,
jaluzele exterioare din metal, containere pentru
ambalare din metal, lacăte suspendate din
metal, altele decât cele electrice, cabine
pentru pulverizarea vopselei din metal, cabine
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metalice pentru pulverizarea vopselei, stâlpi
metalici de gard, țigle metalice, paravane
metalice, pavele metalice, plăci de pavare
din metal, bare cromate, cepuri metalice, țevi
de presiune metalice, cocini pentru porci din
metal, coloane metalice pentru construcții, pini
(feronerie), mufe din metal pentru țevi, conducte
metalice, pitoni metalici, platforme, prefabricate,
din metal, dopuri metalice, cepuri metalice,
piloni metalici, verande (structuri) din metal,
stâlpi metalici, stâlpi metalici, pentru liniile
electrice, piloni metalici pentru liniile electrice,
cârlige metalice pentru tigăi, case prefabricate
(ansambluri) din metal, cutii de conserve,
conserve, proptele metalice, scripeți metalici, alții
decât cei pentru mașini, metale piroforice, șine
metalice, schimbătoare de cale ferată, macazuri,
material metalic pentru calea ferată, traverse
metalice de cale ferată, legături metalice de
cale ferată, rampe metalice pentru vehicule,
tambure metalice, nemecanice, pentru furtunuri
flexibile, materiale refractare de construcții, din
metal, plăcuțe de înmatriculare din metal, tăblițe
pentru numărul de înmatriculare din metal,
materiale de armare din metal, pentru beton,
materiale de armare din metal pentru țevi,
materiale de armare din metal pentru construcții,
materiale de armare din metal pentru curele de
mașini, inele metalice, coliere de oprire metalice,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase și nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire și sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oțel, acoperișuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperișuri, învelitori
metalice pentru acoperișuri, țigle metalice
pentru acoperișuri, învelitori metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice pentru acoperiș,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uși glisante, seifuri (metalice sau nemetalice),
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranță pentru bani,
lanțuri de siguranță din metal, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
șuruburi metalice, capace de etanșare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,
palplanșe metalice, stive de susținere metalice,
foi și plăci metalice, bailaguri, pene de
fixare, cuie metalice pentru pantofi, flecuri
metalice pentru pantofi, cofraje metalice pentru
beton, cofraje metalice, panouri de semnalizare
metalice, neluminoase și nemecanice, plăci
cu denumiri de firme, din metal, panouri,
neluminoase și nemecanice, din metal, fier
siliciu, pervaze metalice, silozuri metalice, aliaj

de argint pentru lipit, aliaje de staniu placate
cu argint, patinoare ( structuri) din metal,
plăci metalice pentru construcții, manșoane
(feronerie), chingi metalice pentru manipularea
încărcăturilor, sârmă metalică pentru lipit, inele
despicate pentru chei din metal comun, broască
cu închidere automată, arcuri (feronerie), pinteni,
grajduri din metal, trepte (scări) din metal,
scări metalice, araci metalici pentru plante sau
arbori, statui din metal comun, oțel, în formă
brută sau semiprelucrată, aliaje din oțel, bandă
de oțel, armătură de oțel, sârmă din oțel,
stâlpi de oțel, table din oțel, țevi din oțel,
tuburi din oțel, construcții din oțel, scaune cu
trepte din metal, trepte (scări) din metal, cepuri
metalice, uși pliante din metal, grilaje de metal
pentru șemineu, opritoare metalice, balamale
metalice, benzi metalice pentru manipularea
înărcăturilor, curele metalice pentru manipularea
înărcăturilor, guri de scurgere stradale din metal,
dispozitive de întindere pentru benzile din fier
( legături de tensiune), dispozitive de întindere
pentru benzile metalice (legături de tensiune),
montanți ( componente ale scărilor) metalici,
piscine (structuri) metalice, uși batante din
metal, piuneze (cuie), cuie fără cap, bazine
metalice, rezervoare metalice, tantal (metal),
cepuri metalice pentru butoaie, robinete cu
cep metalice pentru butoaie, stâlpi telegrafici
din metal, cabine telefonice din metal,cutii
telefonice din metal, cabluri de teleferic, legături
de tensiune, țăruși metalici pentru cort, filete
metalice pentru legături, pardoseli din plăci
metalice, plăci metalice pentru construcții,
cositor, foiță de staniu, ambalaje din tablă de
cositor, tablă de cositor, fier titan, ferotitan,
titan, tombac, cavouri metalice, plăci funerare
metalice, stele funerare metalice, cutii de scule
din metal, goale, dulapuri pentru scule din
metal, goale, dozatoare de prosoape, fixe, din
metal, paleți de transport din metal, capcane
pentru animale sălbatice, tăvi metalice, protecții
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru
amestecarea mortarului, tubaje metalice, țevi
metalice, tuburi metalice, fiertungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele
de mașini, vanadiu, cazane metalice, gheare
de menghină, din metal, lambriuri metalice,
elemente de fixare metalice de perete, placări
metalice pentru pereți utilizate în construcții,
căptușeli metalice pentru pereți utilizate în
construcții, plăci metalice de căptușit pereții,
șaibe metalice, valve metalice pentru țevile
de apă, țevi de apă metalice, anemoscoape
sau giruete din metal, anemoscoape metalice,
giruete metalice, dispozitive de blocare a roților
(blocatoare), metal alb, dispozitive metalice
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pentru îndepărtarea păsărilor, acționate de vânt,
tambure de înfășurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeți din metal pentru
ferestre, bolțuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă din
metal comun, țesătură metalică, pânză metalică,
dispozitive de întindere a sârmei (legături de
tensiune), sârmă din aliaje metalice comune, cu
excepția firelor fuzibile, frânghii de sârmă, lucrări
de artă din metal comun, zinc, zirconiu, pergole
metalice pentru horticultură, schelet metalic.
7. 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, imprimante 3d, pixuri
pentru imprimare, dispozitive pentru curățarea
acetilenei, dozatoare de benzi adezive (mașini),
benzi adezive pentru scripeți, pompe de aerare
pentru acvarii, aparate pentru aerarea băuturilor,
aparate pentru aerarea apei, aerocondensatori,
motoare aeronautice, motoare de avion,
agitatoare, utilaje agricole, elevatoare agricole,
unelte agricole, altele decât cele acționate
manual, condensatoare de aer, dispozitive cu
pernă de aer pentru deplasarea încărcăturilor,
pompe de aer (instalații de garaj), mașini pentru
aspirarea aerului, aerografe pentru aplicarea
culorii, alternatoare, lagăre antifricțiune pentru
mașini, rulmenți anti-frecare pentru mașini,
dispozitive anti-poluare pentru motoare, plăci
(componente ale mașinilor), plăci de zăvorâre,
aparate de sudură cu arc electric, aparate
de tăiere cu arc electric, osii pentru mașini,
inele cu bile pentru rulmenți, rulmenți cu bile,
prese cu coș, lagăre de rulmenți pentru mașini,
rulmenți (componente ale mașinilor), rulmenți
pentru arborii de transmisie, bătătoare electrice,
mașini de batere, pompe de bere, burdufuri
( componente ale mașinilor), transportoare cu
bandă, benzi pentru transportatoare, curele
pentru mașini, curele pentru motoare, mașini
de îndoit, mașini pentru prepararea băuturilor,
electromecanice, dinamuri bicicletă, mașini
pentru asamblarea bicicletelor, dispozitive de
legare a fânului, dispozitive pentru strângerea
fânului, mașini pentru prepararea bitumului,
mașini pentru ascuțirea lamelor (șlefuire ),
mașini de șlefuit, portcuțite (componente ale
mașinilor), lame (componente ale mașinilor),

mixere, electrice, pentru uz casnic, suflante
pentru compresia, evacuarea și transportul
gazelor, suflante pentru compresia, aspirarea
și transportul cerealelor, vânturătoare pentru
compresia, aspirarea și transportul cerealelor,
suflante sau vânturătoare pentru compresia,
aspirarea și transportul cerealelor, suflante,
bobine pentru războaiele de țesut, mosoare
pentru războaiele de țesut, tuburi de cazan
( componente ale mașinilor), aparate și mașini
pentru legătorie utilizate în scopuri industriale,
mașini de umplut sticle, mașini de spălat sticle,
mașini de astupat sticle, mașini de capsulat
sticle, mașini de sigilat sticle, cutii pentru matrițe
(tipărire), mașini de împletit, garnituri de frână,
altele decât cele pentru vehicule, saboți de frână,
alții decât cei pentru vehicule, segmente de
frână, altele decât cele pentru vehicule, plăcuțe
de frână, altele decât cele pentru vehicule,
mașini de tăiat pâinea, mașini pentru preparare
berii, perii (componente ale mașinilor), perii,
acționate electric (componente ale mașinilor),
perii pentru aspiratoare, buldozere, mașini
pentru unt, calandru, mangal, arbori cu came
pentru motoarele vehiculelor, vinciuri, perii
de carbon (electricitate), alimentatoare pentru
carburatoare, carburatoare, garnitură de cardă
(componente ale mașinilor de cardat), mașini
de cardat, mașini și aparate pentru șamponarea
covoarelor, electrice, cartușe pentru mașinile
de filtrare, convertoare catalitice, instalații
centralizate de curățire cu vacuum, mașini
centrifuge, centrifuge (mașini), concasoare
centrifugale, pompe centrifuge, lame pentru
tocătoarele staționare, fierăstraie cu lanț,
mașini electromecanice pentru industria chimică,
dălți pentru mașini, mandrine (componente
ale mașinilor), agitatoare, mașini de țigarete
pentru scopuri industriale, site de cenușă
(mașini), clapete de reținere (componente
ale mașinilor), mașini și aparate pentru
curățare, electrice, dispozitive de curățare cu
abur, foarfeci de tăiat (mașini), ambreiaje,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
mașini pentru tăierea cărbunelui, râșnițe de
cafea, altele decât cele acționate manual,
mașini de spălat acționate cu monede,
motoare cu aer comprimat, mașini cu aer
comprimat, pompe cu aer comprimat, pistoare
cu aer comprimat pentru extrudarea masticurilor,
compresoare (mașini), compresoare pentru
frigidere, betoniere (mașini), instalații de
condensare, biele pentru mașini, motoare,
cabluri de comandă pentru mașini, motoare,
mecanisme de comandă pentru mașini, motoare,
elemente de comandă hidraulice pentru mașini,
motoare, elemente de comandă pneumatice
pentru mașini, motoare, convertoare pentru
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lucrări din oțel, transportoare (mașini), mașini
pentru producerea cablurilor, cuplaje, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, capote
metalice (componente ale mașinilor), apărătoare
(componente ale mașinilor), capace de
protecție (componente ale mașinilor), macarale
(dispozitive de ridicare și avansare), arbori
cotiți, cartere pentru mașini, motoare, manivele
( componente ale mașinilor), separatoare de
cremă, lapte, concasoare pentru bucătărie,
electrice, concasoare, cultivatoare (mașini),
generatoare de curent, dispozitive pentru
tragerea draperiilor, acționate electric, freze
(mașini), mașini de tăiat, arzătoare de
tăiat, acționate cu gaz, chiulase de cilindru
pentru motoare, cilindri pentru mașini, cilindri
pentru motoare, mașini de lapte, mașini de
cârpit, dezaerator pentru apa de alimentare,
degresoare (mașini), macarale derrick, mașini
de decupat și filetat, mașini de filetat piulițe,
mașini de ștanțat, excavatoare cu lingură
(mașini), mașini de spălat vase , dezintegratoare,
excavatoare de șanțuri (pluguri), mașini de
divizat, sisteme de deschidere a ușilor,
hidraulice, sisteme de deschidere a ușilor,
pneumatice, sisteme de închidere a ușilor,
electrice, sisteme de deschidere a ușilor,
electrice, sisteme de închidere a ușilor,
hidraulice, sisteme de închidere a ușilor,
pneumatice, mașini de drenare, dispozitive
pentru extragerea berii sub presiune, mașini
de trefilat, mandrine de găurit (componente
ale mașinilor), capete de găurit (componente
ale mașinilor), bormașini, flori de burghiu
(componente ale mașinilor), instalații de foraj,
flotante sau neflotante, motoare de acționare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
lanțuri de acționare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, tobe (componente ale
mașinilor), instalații de evacuare a prafului
pentru curățenie, instalații de îndepărtare a
prafului pentru curățenie, mașini de vopsit,
perii dinam, curele dinam, dinamuri, mașini
pentru terasamente, ejectoare, electrozi pentru
mașinile de sudat, mașini de galvanizare,
aparate de ridicare, curele de ridicare,
centuri pentru greutăți, lanțuri de ridicare
(componente ale mașinilor), aparate de
acționare a elevatoarelor, aparate de acționare
a ascensoarelor, elevatoare (ascensoare),
mașini de embosare, generatoare de curent
în caz de urgență, socluri pentru motoare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
motoare pentru vehiculele cu pernă de
aer, motoare pentru ambarcațiuni, motoare
hidraulice, mașini de gravat, excavatoare,
colector de evacuare pentru motoare, țevi
de evacuare pentru motoare, rezervoare de

expansiune ( componente ale mașinilor), curele
de ventilator pentru motoare, ventilatoare
pentru motoare, alimentatoare (componente
ale mașinilor), aparate de alimentare pentru
cazanele cu motor, mașini de umplere, filtre-
presă, mașini de filtrare, filtre pentru curățarea
aerului de răcire, pentru motoare, filtre ca
șicomponente ale mașinilor sau motoarelor,
mașini de finisare, fitinguri pentru cazanele cu
motor, mașină de descărnare, mori de măcinat
făina, drumuri de fum pentru cazanele cu motor,
volante de mașină, prese de furaj, mașini
pentru prepararea alimentelor, electromecanice,
procesoare alimentare , electrice, suflante
de forjă, mașini de turnătorie, roți de
cuplaj, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mașini de ondulare, prese de fructe,
electrice, pentru uz casnic, economizoare
de combustibil pentru motoare, aparate de
conversie a combustibilului pentru motoarele
cu combustie internă, pompe de distribuție a
combustibilului pentru stațiile de service, mașini
de galvanizare, lămpi de sudură cu gaz, cutii
de viteze, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mecanisme (de acționare) pentru
războaie de țesut, mecanisme (de acționare),
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
generatoare de energie electrică, mașini
pentru prelucrarea sticlei, diamante pentru
tăiat geamuri (componente ale mașinilor), bujii
incadescente pentru motoare diesel, pistoale
de lipit, electrice, mașini pentru decorticarea
cerealelor, mașini pentru decorticarea grânelor,
mașini pentru decorticarea cerealelor și
grânelor, separatoare de cereale, ancore
automate cu patru brațe pentru uz naval,
râzătoare pentru legume, inele pentru ungere
(componente ale mașinilor), cutii de unsoare
(componente ale mașinilor), mașini de șlefuit,
pietre de șlefuit (componente ale mașinilor),
discuri de ascuțit (componente ale mașinilor),
ghidaje pentru mașini, pistoale (unelte care
utilizează explozibili), ciocane (componente
ale mașinilor), ciocane pneumatice, ciocane
electrice, mașini de găurit electrice, unelte
de mână, altele decât cele acționate
manual, echipamente de manipulare pentru
încărcăre și descărcăre, mașini de manipulare,
automate (manipulatoare), bare de suspensie
(componente ale mașinilor), grape, mașini de
recoltat, mașini de cosit și secerat, echipamente
de transport (minerit), extractoare pentru mine,
schimbătoare de căldură (componente ale
mașinilor), mașini de tivit, aparate de spălat
cu înaltă presiune, mecanisme de ridicat,
dispozitive de prindere pentru mașinile-unelte,
buncăre de alimentare (descărcare mecanică),
războaie pentru țeserea ciorapilor, carcase
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(componente ale mașinilor), dispozitive de
aprindere pentru motoarele cu combustie
internă, magneți de aprindere, incubatoare
pentru ouă, roboți industriali, injectoare pentru
motoare, aparate de aplicare a cernelii pentru
mașinile de tipărit, mașini de călcat, cricuri
(mașini), cricuri pneumatice, motoare cu reacție,
altele decât pentru vehiculele terestre, îmbinări
(componente ale motorului), îmbinări etanșe
(componente ale motorului), carcase pentru
lagăre (componente ale mașinilor), lagăre
(componente ale mașinilor), manșe de comandă
ca și componente ale mașinilor, altele decât
pentru aparatele de joc, extractoare de
suc, electrice, demarcare cu pedală pentru
motociclete, aparate pentru bucătărie, electrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, electrice,
mașini de frământare, mașini de tricotat, cuțite
(componente ale mașinilor), cuțite, electrice,
cuțite pentru mașinile de cosit, mașini de
etichetat, mașini pentru confecționat dantelă,
calapoade pentru pantofi (componente ale
mașinilor), strunguri (mașini-unelte), mașini de
tuns iarba, mașini de tăiat articolele din
piele, mașini pentru prelucrarea articolelor din
piele, aparate de ridicare, lifturi, altele decât
teleschiurile, sisteme mecanizate de alimentare
a animalelor, rampe de încărcare, fusuri
pentru războiul de țesut, războaie de țesut,
pompe de lubrifiere, lubrifianți ( componente
ale mașinilor), mașini-unelte, matrițe utilizate
la tipărire, mașini de tocat carne, mașini
pentru prelucrarea metalelor, aparate de muls,
mașini de frezat, mori (mașini), mori pentru
uz casnic, altele decât cele acționate manual,
pietre de moară, sfredele pentru minerit, mașini
pentru mineralizarea apei potabile, mașini pentru
exploatarea minelor, malaxoare (mașini), mașini
de amestecat, mașini de scobit, mașini de
decojit, cultivatoare motorizate, motoare pentru
ambarcațiuni, motoare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, motoare, electrice, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, mașini
de formare, matrițe (componente ale mașinilor),
scări rulante (escalatoare), escalatoare, benzi
rulante, trotuare mobile, captatoare și colectoare
de noroi (mașini), amortizoare pentru motoare,
amortizoare de zgomot pentru motoare, ciocane
de cuie, electric, clești de scos cuie, electrice,
troliu de ridicat plase (pescuit), clești de
crestat (mașini-unelte), mașini pentru rafinarea
petrolului, mașini de tratare a minereului,
mașini de împachetare, mașini de ambalare,
mașini de vopsit, mașini pentru prelucrarea
hârtiei (tipărire), unități plutitoare de producție,
stocare și exploatare ( fpso), mașini de fabricat
hârtie, mașini de lustruit parchetul cu ceară,
electrice, mașini pentru fabricarea pastelor

făinoase, electrice, pedale de acționare pentru
mașinile de cusut, mașini de decojit, râșnițe
de piper, altele decât cele acționate manual,
curățitoare pentru țevi, segmenți de piston, inele
de piston, pistoane pentru cilindri, pistoane
pentru motoare, pistoane (componente ale
mașinilor), mașini de rabotare, pluguri, brăzdare,
mașini și aparate de lustruit (electrice), roți ale
olarilor, ciocane mecanice, prese (mașini pentru
scopuri industriale), reductoare de presiune
(componente ale mașinilor), regulatoare de
presiune (componente ale mașinilor), supape
de presiune (componente ale mașinilor), cilindrii
de tipărire, mașini de tipărit cu utilizare pe
foi de tablă, forme de tipar, mașini de tipărit,
prese de tipar, role de tipar pentru mașini,
mașini pentru prelucrarea materialelor plastice,
mecanisme de propulsie, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, mașini de compactare,
scripeți, scripeți (componente ale mașinilor),
pulverizatoare (mașini), atomizoare (mașini),
mașini de pulverizat, diagrame pentru pompe,
pompe (componente ale mașinilor, motoarelor),
pompe (mașini), pompe pentru instalațiile de
încălzire, pompe pentru înot contra curentului,
poansoane pentru mașinile de perforat, mașini
de perforat, cricuri cu cremalieră, mașini de
strângere pentru rachetele de tenis, radiatoare
(de răcire) pentru motoare, mașini pentru
montarea șinelor, mașini pentru construcția de
căi ferate, elevatoare pentru vagoanele de
cale ferată, greble pentru mașini de greblat,
mașini de greblat, maiuri (mașini), bătătoare
(mașini), secerători, mașini de secerat și legat,
mașini de secerat și treierat, reductoare, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, aparate
de bobinat, mecanice, tambure, mecanice,
pentru furtunuri flexibile, bobine (componente
ale mașinilor), regulatoare (componente ale
mașinilor), mașini de clătit, mașini de nituit,
mașini de măturat străzile, autopropulsate,
mașini pentru realizarea drumurilor, mașini
pentru construirea de drumuri, poduri rulante,
rulmenți cu bile, cilindrii pentru laminoare,
laminoare, prese de imprimat rotative, prese
rotative cu abur, portabile, pentru țesături, șenile
de cauciuc ca și componente ale tractoarelor
pe șenile la mașinile de construcții, șenile de
cauciuc ca și componente ale tractoarelor pe
șenile la aparatele și mașinile de încărcare-
descărcare, șenile de cauciuc ca și componente
ale tractoarelor pe șenile la mașinile agricole,
șenile de cauciuc ca și componente ale
tractoarelor pe șenile la mașinile miniere,
șenile de cauciuc ca și componente ale
tractoarelor pe șenile la plugurile de zăpadă,
mașini de satinat, mașini pentru fabricarea
cârnaților, fierăstraie cu masă (componente ale
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mașinilor), lame de fierăstrău ( componente
ale mașinilor), fierăstraie (mașini), mașini de
colectare a pietrei de cazan, foarfeci, electrice,
șurubelnițe, electrice, mașini de sigilat pentru
scopuri industriale, aparate electrice pentru
sigilarea materialelor plastice (împachetare),
rulmenți cu lubrifiere automată, pompe de
combustibil autoreglabile, pulverizator deșeuri,
mașini de cusut, cuplaje de arbori (mașini),
mașini de ascuțit, presr de balotat, mașini de
tuns pentru animale, mașini de tuns părul pentru
animale, foarfeci, electrice, arcuri- amortizoare
de șocuri (componente ale mașinilor), pistoane
amortizor (componente ale mașinilor),pistoane
plonjor, aparate de lustruit pantofii, electrice,
lopeți, mecanice, mărunțitoare (mașini) pentru
uz industrial, suveici (componente ale mașinilor),
site (mașini de sitat sau componente ale
mașinilor), instalații de cernere, mașini de
cernere, mașini sizing machines, unelte de
ascuțit marginile schiurilor, sânii portcuțit
(componente ale mașinilor), glisoare pentru
mașinile de tricotat, sănii pentru mașinile de
tricotat, prese de netezit, pluguri de zăpadă,
aparate de lipit, cu gaz, aparate de sudat,
cu gaz, arzătoare de lipit, cu gaz, ciocane
de lipit, cu gaz, aparate de lipit, electrice,
ciocane de lipit, electrice, lămpi de lipit,
mașini de sortat pentru industrie, semănătoare
(mașini), bujii pentru motoarele cu combustie
internă, regulatoare de viteză pentru mașini,
motoare, uscătoare rotative (neîncălzite), mașini
rotative, roți de tors, mașini de filat, pulverizator
de vopsit, arcuri (componente ale mașinilor),
separatoare de tulpini (mașini), mașini de
ștanțat, suporturi pentru mașini, demarcare
pentru motoare, statoare (componente ale
mașinilor), condensatoare de abur (componente
ale mașinilor), separatoare de abur, ulei, motoare
cu abur, separatoare de abur, cazane cu
abur, cilindrii compactori, cilindrii compactori
pentru pământ, plăci stereotip, mașini de
cusut, mașini de prelucrare a pietrei, șișcornițe
( paie tocate), tocătoare de paie, presetupe
de etanșare (componente ale mașinilor),
aspiratoare medicale pentru scopuri industriale,
ventuze pentru aparatele de muls,ventuze de
fixare pe ugere pentru aparatele de muls,
duze de aspirare pentru aspiratoare, mașini
pentru fabricarea zahărului, compresoare de
supraalimentare, supraîncălzitoare, mașini de
matrițare, mese pentru mașini, tambure pentru
mașinile de brodat, robinete (componente ale
mașinilor, motoarelor), robineți (componente ale
mașinilor, motoarelor), mașini de gudronare,
mașini de întindere, întoarcere a fânului,
mașini pentru industria textilă, lancie termică
(mașini), mașini de filetat, mașini de

treierat, freze de pământ pentru scopuri
agricole, ciocane de forjare, desfăcătoare
de conserve, eiectrice, deschizătoare de
conserve, electrice, mașini pentru prelucrarea
tutunului, unelte (componente ale mașinilor),
convertizoare de cuplu, altele decât cele
pentru vehiculele tereste, arbori de transmisie,
alții decât cei pentru vehiculele tereste,
lanțuri de transmisie, altele decât cele pentru
vehiculele tereste, transmisii, altele decât
cele pentru vehiculele tereste, transmisii
pentru mașini, transportoare pneumatice,
mașini de debavurat, aparate de prelucrare,
aparate de prelucrare prin așchiere, mașini
de îndreptat (centrat), tuburi transportoare
pneumatice, tuburi transportoare, pneumatice,
turbine hidraulice, turbine, altele decât cele
pentru vehiculele tereste, turbocompresoare,
pluguri de îndepărtare a gazonului, timpane
( componente ale preselor de tipar), mașini
de cules litere (tipărire), mașini de cules
litere (fotoculegere), mașini de turnat litere,
prese tipografice, mașini tipografice, articulații
universale (articulații cardanice) , pompe de
vid (mașini), accesorii pentru aspiratoare pentru
diseminarea parfumurilor și dezinfectanților,
furtunuri pentru aspiratoare, aspiratoare, saci
pentru aspiratoare, supape ( componente ale
mașinilor), spiralizatoare de legume, electrice,
automate pentru vânzarea de produse, pompe
de distribuție a hidrogenului pentru stațiile de
benzină, mașini industriale de imprimare cu jet
de cerneală, mopuri cu aburi, costume robotice
exoscheletice, altele decât cele pentru scopuri
medicale, macarale mobile, vibratoare (mașini)
pentru uz industrial, aparate de vulcanizare,
aparate de spălat, mașini de spălat (rufe),
instalații de spălat pentru vehicule, instalații
pentru spălarea vehiculelor, unități de eliminare
a deșeurilor, unități de eliminare a gunoiului,
mașini de compactare a deșeurilor, mașini
de compactare a gunoiului, recuperatoare
pneumatice pentru decantarea uleiul uzat,
încălzitoare de apă (ca și componente ale
mașinilor), separatoare de apă, robinete de
drenaj, mașini și aparate pentru lustruirea
cu ceară, electrice, mașini de plivit, mașini
de sudat, electrice, aparate de sudură
electrice, roți de mașini, mecanisme cu roți
dințate, teluri, electrice, pentru uz casnic,
mașini de spălat albe, mașini de spălat
colorate, vinciuri, turbine eoline, deschizători
pentru ferestre, electrice, închizători pentru
ferestre, electrice, deschizători pentru ferestre,
hidraulice, închizători pentru ferestre, hidraulice,
deschizători pentru ferestre, pneumatice,
închizători pentru ferestre, pneumatice, prese
de vin, vânturători, mașini de prelucrat lemnul,
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mașini de ambalat, mașini de spălat rufe
cu stoarcere, feliatoare de brânză, electrice,
decojitoare de legume, electrice.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar, arzătoare cu acetilenă, generatoare
de acetilenă, torțe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalații
de filtrare a aerului, aparate de aer condiționat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalațiile
de încălzire cu abur, aparate și mașini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalații de aer condiționat, aparate de
aer condiționat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexiepentru vehicule (corpuri de iluminat),
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi cu arc,
instalații pentru transportul cenușei, automate,
autoclave, electrice, pentru gătit, oale sub
presiune, electrice, cuptoare pentru brutărie,
grătare, căzi de baie, căzi de baie pentru
băi de șezut, fitinguri pentru baie, instalații
pentru baie, instalații sanitare pentru baie,
încălzitoare pentru pat, aparate pentru răcirea
băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
țevi de cazan (tuburi) pentru instalațiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
mașinilor, aparate de sterilizare a cărților,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate
de prăjit pâinea, prăjitoare de pâine, mașini de
făcut pâine, mașini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coșuri, suflante pentru
coșurile de fum, lampioane chinezești, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalații sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, mașini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalațiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri, mașini de gătit, aparate
și instalații de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice, răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare, cuve de
răcire pentru cuptoare, instalații de răcire
pentru apă, instalații de răcire pentru lichide,
mașini și instalații de răcire, instalații și
echipamente de răcire, instalații de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane

(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezghețare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deșeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalații de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcționale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard,
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice,
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalații
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanțe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne pentru
scufundare, emițătoare pentru irigații cu picurare
(fitinguri pentru irigații), aparate de uscare,
aparate de uscare pentru nutreț și furaj, aparate
de uscare pentru furaj, aparate și instalații
de uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalațiile de încălzire centralizată, hote
de extracție pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru țesături, instalații cu beculețe pentru
decorațiuni festive, ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, ventilatoare (aer condiționat),
ventilatoare (componente ale instalațiilor de
aer condiționat), ventilatoare electrice pentru
uz personal, aparate de alimentare pentru
cazanele de încălzire, filamente pentru lămpile
electrice, filtre pentru aerul condiționat, filtre
pentru apa potabilă, șeminee, domestice,
fitinguri, formate pentru cuptoare fitinguri formate
pentru cuptoare torțe, coșuri de faclă pentru
utilizare în industria petrolieră, drumuri de fum
pentru cazanele de încălzire, instalații de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziți electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele
pentru scopuri medicale, grătare de cuptor,
cenușare pentru cuptoare, cutii de cenușă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz ( componente
ale instalațiilor cu gaz), epuratoare (componente
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ale instalațiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele mașinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap,
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele mașinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald ,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalații de
încălzire, instalații de încălzire (apă), instalații
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi
lichizi sau gazoși, aparate de încălzire electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezghețarea parbrizelor
ia vehicule, filamente de încălzire, electrice,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale, pernuțe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire și răcire pentru distribuirea băuturilor
calde și reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reșouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranți, aparate pentru
hidromasaj, mașini și aparate de făcut gheață,
mașini de făcut înghețată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, mașini de gătit (cuptoare), arzătoare
de laborator, lămpi de laborator, carcase
pentru lămpi, cupole pentru lămpi, lămpi pentru
ochelari, sticle pentru lămpi, globuri cu lampă,
globuri pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi,
abajururi pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi
cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate pentru
spălarea, absorbția uleiului, fântâni ornamentale,
fitinguri pentru cuptoare din argilă refractară,
arzătoare cu oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi
(componente ale instalațiilor sanitare), țevi de
apă pentru instalațiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, instalații
de polimerizare, mașini de făcut făină de
orez, electrice, pentru uz casnic, rezervoare
de apă sub presiune, instalații de procesare a
combustibililor nucleari și materialului nuclear
moderator, nucleari și materialului nuclear
moderator, instalații de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,

electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
mașini și aparate de refrigerare, camere de
refrigerare, răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate și instalații de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalațiile și țevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare și de siguranță pentru
țevile de gaz, accesorii de reglare și de
siguranță pentru instalațiile de apă, accesorii
de reglare și de siguranță pentru instalațiile
de gaz, prăjitoare, țepușe pentru prăjire frigări
pentru prâjire, aparate de prăjire, plite pentru
fript (aparate de gătit), grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranță, accesorii
de siguranță pentru instalațiile și țevile de
apă sau gaz, aparate și instalații sanitare,
instalații pentru saună, reflectoare, cabine de
duș, dușuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziți electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, mașini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele mașinilor, instalații de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru față (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare,
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru țevi și conducte,
robineți pentru țevi și conducte, robinete,
robineți, ventile termostatice (componente ale
instalațiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă), closete cu
apă, lanterne electrice, lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi,
'luminoasei pentru ilumina, cabine pentru băi
turcești, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cete pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalații și aparate
de ventilație (aer condiționat), instalații de
ventilație pentru vehicule (aer condiționat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
aîe instalațiilor sanitare), bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalațiilor sanitare),
șaibe pentru robinetele de apă, șaibe pentru
robineții de apă, încălzitoare de apă, instalații
de distribuire a apei, instalații de conducte de
apă, instalații de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
și mașini pentru purificarea apei, aparate
și instalații pentru dedurizarea apei, instalații
pentru alimentarea cu apă, instalații de tragere
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a apei, dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, aparate de captare a
apei, instalații de irigat, automate, mașini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
dezumidificatoare.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curățare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
lut, bureți abrazivi pentru bucătărie, bureți
abrazivi pentru curățarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea și uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit,
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădițe
pentru bebeluși, portabile, covorașe pentru
copt, bazine (recipiente), coșuri pentru uz
casnic, linguri de gătit(ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, șanuri pentru cizme
(întinzâtoare), desfăcătoare de sticle, electrice și
neelectrice, sticle, boluri(bazine), bazine(boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii de sticlă, coșuri de pâine de uz casnic,
tocătoare pentru pâine, cutii pentru pâine,
mânere pentru mături, mături, articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălțăminte, perii electrice, cu excepția
componentelor mașinilor, perii pentru curățarea
rezervoarelor și containerelor, găleți, vedre,
găleți realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, coșuri pentru scutece
folosite, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curățat
usturoi, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, dispozitiv de turnat vin, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, automate,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice
și neelectrice, șervete de bucătărie, pipete
pentru sos, busturi din porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuști pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi și capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeșnice), sfeșnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru

dulciuri, cutii de bomboane, mânuși pentru
spălat mașina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oaie de
noapte, piele de căprioară pentru curățat,
piei de căprioară pentru curățat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente
chinezești, bețișoare pentru mâncat, site de
strecurat(ustensile de uz casnic), instrumente de
curățare, acționate manual, căiți pentru curățat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte,
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curățare, pânze de curățare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râșnițe de cafea, acționate manual, servicii
de cafea(articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, pușculițe
pentru monede, pungi cu gel pentru răcirea
alimentelor și a băuturilor, huse pentru piepteni,
piepteni pentru animale, piepteni, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari (pungi
pentru cofetărie), recipiente pentru uz casnic sau
de bucătărie, forme pentru copt, forme pentru
fursecuri (biscuiți), borcane pentru fursecuri,
seturi de oale pentru gătit, țepușe metalice
pentru gătit, oale de gătit, ustensile pentru
gătit, neelectrice , pungi de gătit, altele decât
cele pentru microunde, tirbușoane, electrice
și neelectrice, ustensile cosmetice, spatule
cosmetice, deșeuri din bumbac pentru curățat,
seturi de recipiente pentru ulei și oțet, recipiente
pentru ulei, oțet, tăvi pentru firimituri, concasoare
pentru bucătărie, neelectrice, cristal ( sticlărie),
cești, pahare din hârtie sau plastic, țesale,
tocătoare pentru bucătărie, etichete metalice
pentru carafe, carafe, friteuze, neelectrice,
damigene, baloane de sticlă, aparate de
odorizare de uz personal, capace pentru farfurii,
capace pentru veselă, veselă, perii pentru
spălarea veselei, farfurii de unică folosință,
jgheaburi pentru băut, vase de băut, coarne de
băut, sticle de băutde sport, pahare de băut,
tăvi, suporturi pentru uscarea rufelor, coșuri de
gunoi, găleți de gunoi, pubele, lăzi de gunoi,
ștergătoare de praf, neelectrice, cârpe de șters
praful (pânze), vase de lut, faianță, cratițe din
lut, suporturi pentru ouă, separatoare de ouă,
neelectrice, pentru uz casnic, sticlă emailată,
nu cea utilizată în construcții, fructiere, perii
pentru sprâncene, perii pentru gene, pămătufuri
cu pene pentru șters praful, hrănitoare, fibră de
sticlă, alta decât cea utilizată la izolații sau la
produsele textile, fire din fibră de sticlă, altele
decât cele utilizate la produsele textile, figurine
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din porțelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
statuete din porțelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, sticle .butelci, suporturi pentru plăcile de
păr, ață dentară, ghivece de flori, învelitori pentru
ghivecele de flori, nu cele din hârtie, învelitori, nu
din hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru șters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcții, mănuși de grădinărit,
prese pentru usturoi(ustensile de bucătărie),
baloane de sticlă(recipiente), fiole (recipiente),
butelci din sticlă(recipiente), borcane din
sticlă(damigene), dopuri din sticlă, sfere
decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată sau
semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolații, sticlă cu conductori electrici fini
încorporați, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuși, mănuși pentru
uz casnic, vase pentru lipici, râzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare ( ustensile
de gătit), păr pentru perii, capete pentru periuțele
de dinți electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle, butelci
de buzunar, suporturi pentru flori și plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheață, găleți pentru gheață,
răcitoare (frapiere), frapiere de gheață, clești
pentru gheață, linguri-cupe pentru înghețată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior, bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădițe gonflabile pentru
bebeluși, capcane pentru insecte, termosuri,
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare, carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate
de tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuțite pentru masă, polonice
pentru servirea băuturilor, perii pentru abajururi,
pieptăți cu dințirari pentru păr, măsuțe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădițe pentru
necesitățile animalelor de companie, tăvițe
pentru necesitățile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureți pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râșnițe pentru uz

casnic, acționate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcții, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru șoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru șervețelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, mașini de
tăiței, acționate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori, rozete pentru
stropiton, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuși pentru cuptor, mănuși
de bucătărie, mănuși de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuțite pentru patiserie, râșnițe
de piper, acționate manual, pipernițe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum, atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coșuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte, tarte,
păr de porc pentru fabricarea periilor, pușculițe
în formă de purcel pipete (ustensile pentru
degustarea vinului), ustensile pentru degustarea
vinului (sifoane), suporturi pentru farfurie nu
cele din hârtie sau material textil, plăci
de sticlă (material brut), farfurii de protecție
pentru ca laptele să nu dea în foc, aparate
împotriva țânțarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate și mașini de lustruire, pentru
uz casnic, neelectrice, materiale de lustruire
pentru strălucire, cu excepția preparatelor, hârtiei
și pietrei, mănuși de lustruire, cârpe pentru
lustruire, articole din porțelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice, lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit,
suporturi pentru vasele fierbinți, vase produse de
olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri cu
picurător, bureți pentru pudră, pudriere, goale,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
șobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheață
reutilizabile, inele pentru păsări sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri
de salată, clești pentru salată, solnițe cu
orificii pentru presărare, solnițe tip vas, bureți
abrazivi pentru curățarea cratițelor, farfurioare,
linguri-cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră
abrazivă, lavete pentru curățare, perii pentru
frecat, servicii (veselă), polonice pentru servire,
perii pentru bărbierit, suporturi pentru periile de
bărbierit, suporturi pentru periile de bărbierit,
șanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi de
pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători (ustensile de uz casnic), plăci cu
denumiri de firme din porțelan sau sticlă, sifoane
pentru apă carbonatată, perii pentru ceara de
schiuri, absorbante de fum pentru uz casnic,
cutii de săpun, dozatoare de săpun, savoniere,
vase pentru săpun, boluri pentru supă, spatule
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pentru bucătărie, seturi de condimente, suporturi
pentru bureți, bureți pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădițele de bebeluși portabile,
statui din porțelan, ceramică, lut teracotă sau
sticlă, lână de oțel pentru curățare, cratițe
(acoperite), site, strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut, paie pentru băut, zaharnițe,
clești pentru zahăr, seringi pentru udarea florilor
și plantelor stropitori pentru udarea florilor și
plantelor, suporturi pentru șervețele de masă,
farfurii pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau din material textil, articole
de masă, altele decât cuțitele, furculițele și
lingurile halbe, căni înalte cu capac, perii de
smolit, cu coadă lungă, cutii pentru ceaiuri,
servicii de ceai(articole de masă), infuzoare
de ceai, infuzoare în formă de bilă pentru
ceai, strecurători de ceai, huse pentru ceainice,
suporturi pentru plicurile de ceai, ceainice,
recipiente termoizolante pentru alimente, prese
pentru cravate, perii de toaletă, truse de voiaj,
genți de cosmetice dotate, dozatoare pentru
hârtia de toaletă, igienică, bureți pentru toaletă,
ustensile pentru toaletă, suporturi pentru hârtia
de toaletă igienică, periuțe de dinți, periuțe
de dinți, electrice, suporturi pentru scobitori,
scobitori, prese pentru tortilla, neelectrice
( ustensile pentru bucătărie), bare și inele pentru
prosoape, bare și inele pentru prosoape, tăvi
din hârtie, pentru uz casnic, tăvi pentru uz
casnic, suporturi pentru vasele fierbinți(ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, urne
pentru băutură, neelectrice, ustensile pentru
uz casnic, vaze, farfurii pentru legume, vase
din metal pentru gheață și băuturi cu gheață,
fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele
utilizate la produsele textile, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane, ciubere pentru
spălarea rufelor, coșuri pentru deșeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curățarea
dinților și a gingiilor, dispozitive de udare,
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deșeuri de lână
pentru curățare, lucrări de artă din porțelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea
apei, servicii de imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor, abraziune,
purificarea aerului, dezodorizarea aerului,
împrospătarea aerului, închirierea aparatelor
de aer condiționat, aplicarea de apreturi
de finisaj pe materialele textile, fierărie,

fabricarea cazanelor, închirierea de cazane,
legătorie, lustruirea prin abraziune, placare cu
cadmiu, placare cu crom, tivirea țesăturilor,
tăierea țesăturilor, impermeabilizarea țesăturilor,
impermeabilizarea pânzelor, ignifugarea
țesăturilor, ignifugarea pânzelor, ignifugarea
materialelor textile, vopsirea țesăturilor,
precontractarea țesăturilor, modificarea
articolelor de îmbrăcăminte, servicii de separare
a culorilor, tratamente de rezistență la rupere
pentru articolele de îmbrăcăminte, servicii de
crioconservare, confecționarea personalizată a
blănurilor, croitorie personalizată, asamblarea
personalizată a materialelor pentru terți,
decontaminarea materialelor periculoase,
servicii de tehnician dentar, distrugerea
deșeurilor și gunoaielor, croitorie de
damă, servicii de vopsire, galvanizare,
brodare, producerea de energie, gravare,
albirea țesăturilor, măcinarea făinii, afumarea
alimentelor, conservarea alimentelor și
a băuturilor, înrămarea lucrărilor de
artă, congelarea alimentelor, zdrobirea
fructelor, împâslirea țesăturilor, condiționare
a blănurilor, tratarea blănurilor împotriva
moliilor, lustruirea blănurilor, satinarea blănurilor,
vopsirea blănurilor, galvanizare, închirierea
generatoarelor, poleire, suflarea sticlei, placarea
cu aur, șlefuire, incinerarea deșeurilor și
a gunoiului, tăierea (multiplicarea) cheilor,
închirierea mașinilor de tricotat, laminare,
trasarea cu laserul, vopsirea articolelor
din piele, prelucrarea articolelor din piele,
tipărire litografică, magnetizare, placarea cu
metal, tratarea metalului, călirea metalului,
turnarea metalului, frezare, placarea cu
nichel, tipărirea offset, șlefuirea sticlei optice,
finisarea hârtiei, tratarea hârtiei, imprimarea de
modele, tratarea prin presare permanentă a
țesăturilor, servicii de fotoculegere, developarea
filmelor fotografice, imprimare fotografică,
fotogravură, materiale de rabotare, arderea
argilelor, arderea argilelor, tipărire (imprimare),
procesarea filmelor cinematografice, procesarea
uleiului, tighelire, reciclarea deșeurilor și a
gunoiului, servicii de rafinare, prelucrarea
articolelor de șelărie, servicii de sablare, tăierea
materialelor cu fierăstrăul, vopsirea pantofilor,
imprimarea serigrafică, placarea cu argint,
prepararea pieilor, sacrificarea animalelor,
lipire, sortarea deșeurilor și a materialelor
reciclabile (transformare), închirierea aparatelor
pentru încălzirea spațiului, decaparea finisajelor,
tăbăcire, taxidermie, vopsirea materialelor
textile, tratarea materialelor textile,tratarea
țesăturilor, tratarea materialelor textile împotriva
moliilor, tăierea și prelucrarea cherestelei,
acoperirea cu cositor, colorarea geamurilor de
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la mașină, imprimare 3d personalizată pentru
alții, fabricarea berii pentru alții, fabricare la
comandă de pâine, furnizarea de informații
cu privire la tratarea materialelor, refolosirea
creativă (reciclarea deșeurilor), vulcanizare
(tratamentul materialelor), urzit (războaie
de țesut), tratarea deșeurilor (transformare),
tratarea apei, servicii de sudare, tratamente
de colorare a geamurilor, reprezentând un
strat de acoperire superficial, prelucrarea
lemnului, tratarea lânii, pasteurizarea alimentelor
și băuturilor, producția de vin pentru alții,
consultanță în domeniul vinificației, tăbăcire,
taxidermie, vopsirea materialelor textile, tratarea
materialelor textile, tratarea țesăturilor, tratarea
materialelor textile împotriva moliilor, tăierea și
prelucrarea cherestelei, acoperirea cu cositor,
colorarea geamurilor de la mașină, fabricarea
berii pentru alții, fabricare la comandă de
pâine, furnizarea de informații cu privire
la tratarea materialelor, refolosirea creativă
(reciclarea deșeurilor), vulcanizare (tratamentul
materialelor), urzit (războaie de țesut).

───────

(210) M 2023 00040
(151) 05/01/2023
(732) POMICOLA PUIESTI SRL, STR.

ARGENTINA NR. 25, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

COOPERATIVA PATRIA C

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, faină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, plante aromatice conservate, oțet,
sosuri și alte condimente.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.
32. Băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comert, cu ridicata, cu amanuntul,
servicii de comert on-line, off-line, servicii de
agenții de import-export, promovarea vanzarilor
catre terti, marketing.

───────
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(210) M 2023 00042
(151) 05/01/2023
(732) HYTECH ENTERPRISE S.R.L.,

STR. ARMONIEI, NR. 49, SAT
LUNCA CETĂȚUII, JUDEȚ IAȘI,
COM. CIUREA, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

HYTECH

(531) Clasificare Viena:
24.17.02; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#1777bc), roșu (HEX #ee1c26), alb
(HEX #ffffff)

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

9. Produse sisteme fotovoltaice, panouri
fotovoltaice.
35. Publicitate și marketing, servicii de comerț
cu produse sisteme fotovoltaice și panouri
fotovoltaice.
37. Servicii de instalații, servicii reparații.

───────

(210) M 2023 00043
(151) 05/01/2023
(732) MARIAN SILVIU MINDROC,

STRADA DESPOT VODA, 4,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020651,
ROMANIA

(540)
Sunrise Inc

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

41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport.

───────

(210) M 2023 00044
(151) 05/01/2023
(732) SADHANA UNIVERSE SRL,

CALEA SERBAN VODA NR.43,
CAMERA 1, BLOC 2, SCARA
5, ETAJ 3, AP139, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

sadhana

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comerț cu amanuntul.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/01/2023

(210) M 2023 00045
(151) 05/01/2023
(732) MATEI HURJUI, STR.

ALBATROSULUI NR. 46, JUD.
ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

(540)
MAISON JUI

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

16. Tipare de croitorie, tipare pentru croitorie,
tipare de croitorie pentru schițe.
40. Servicii de croitorie la comandă, servicii
de croitorie (confecții la comandă), servicii de
croitorie pentru bărbați sau femei.
42. Design vestimentar pentru terți, furnizare de
informații despre servicii de design vestimentar,
servicii de consultanță în design vestimentar,
servicii de design vestimentar.

───────

(210) M 2023 00046
(151) 05/01/2023
(732) MARIUS-FLORIN NAIDIN,

STR. VIITORULUI NR. 25, SAT
GIUVĂRĂȘTI, JUD. OLT, COM.
GIUVĂRĂȘTI, OLT, ROMANIA

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

(540)
FORMAȚIA OLTENAȘII BAND

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

41. Servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație muzicală,
prezentare de spectacole în direct susținute de
o formație muzicală, servicii oferite de o formaţie
muzicală, producție de videouri muzicale, servicii
de compoziții muzicale, producție de înregistrări
muzicale, prezentare de reprezentații muzicale,
reprezentații muzicale în direct, spectacole în
direct susținute de trupe muzicale, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
divertisment, spectacole muzicale, spectacole
muzicale live, organizarea de concerte muzicale

pentru radio, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, producție de spectacole
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, organizarea de concerte în
direct susținute de formații muzicale, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale vocale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, producere de concerte muzicale,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
organizare de evenimente muzicale, regizare de
spectacole muzicale, organizare de spectacole
muzicale, activităţi culturale, servicii culturale,
coordonare de activităţi culturale, coordonare de
evenimente culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea de evenimente culturale
și artistice, reprezentații de muzică live,
organizare de divertisment muzical, organizarea
de concerte de muzică în direct, organizare
de spectacole muzicale în direct, organizare
de evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de spectacole pe scenă, organizare de
spectacole în direct, organizare de spectacole
de divertisment, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, divertisment pe internet, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment furnizate on-
line printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet.

───────
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(210) M 2023 00047
(151) 05/01/2023
(732) FOMCO SOLAR SYSTEMS SRL,

STR. PRINCIPALĂ NR. 801E, JUD.
MUREȘ, COMUNA CRISTEȘTI,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

FomCo SOLAR

(531) Clasificare Viena:
01.03.18; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#f5d04c), alb (HEX #ffffff), negru (HEX
#999999)

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

9. Celule solare, panouri solare, module solare,
module fotovoltaice solare, baterii solare,
structuri de panouri solare, baterii solare de uz
industrial, baterii solare de uz casnic, celule
solare pentru generarea de electricitate, panouri
solare pentru generarea de electricitate, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
panouri solare portabile pentru generarea de
electricitate, celule de energie solară din silicon
cristalin, colectoare de energie solară pentru
generare de electricitate, aparate fotovoltaice
pentru transformarea radiației solare în energie
electrică, aparate și instrumente fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, aparate
și instalații fotovoltaice pentru generarea de
energie solară.

───────

(210) M 2023 00048
(151) 05/01/2023
(732) F.G.S. ADVANCE SECURITY

SRL, STR. SOLD SPIRIDON
MATEI NR. 3, BL. 10 SC. 1 ET. 1
AP. 9, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

F.G.S. ADVANCE SECURITY

(531) Clasificare Viena:
24.01.05; 24.01.07; 01.01.05; 01.01.10;
25.01.10; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, roșu,
negru, galben, bleumarin

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

(210) M 2023 00049
(151) 05/01/2023
(732) DUMITRASCU VIRGILIU STEFAN,

STRADA PANSELELOR NR.
1, BLOC 150 , SCARA 2, AP.
53, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Asociatia Somelierilor

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

35. Publicitate.
41. Educație și instruire, educație, instruire,
divertisment, activitați sportive și culturale,
organizare de evenimente educative coordonare
de evenimente educative.

───────

(210) M 2023 00051
(151) 05/01/2023
(732) DUMITRASCU VIRGILIU STEFAN,

STRADA PANSELELOR NR.
1, BLOC 150 , SCARA 2, AP.
53, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Crantanele pentru bere

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

30. Biscuiți, biscuiți sărați, biscuiți crocanți,
biscuiți micști, biscuiți crackers, biscuiți crocanți
condimentați, biscuiți sărați condimentați, biscuiți
cu ceapă.

───────

(210) M 2023 00052
(151) 05/01/2023
(732) EMPENDO DISTRIBUTION SRL,

STR. ROSIA MONTANA, NR. 1, BL.
17, SC. 2, ET. 6, AP. 68, SECTOR
6, BUCURESTI, 060951, ROMANIA

(540)

epickeys

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 14.03.20

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#131921), portocaliu (HEX #ce4a24,
#ef5924, #d94f24, #ef5924)

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

9. Software, aplicații software descărcabile,
software gratuit, software interactiv, software
biometric, software antispyware, software
social, software colaborativ, software bancar,
software integrat, software utilitar, software
educational, software științific, software
multimedia, software adaptabil, software
industrial, software electromecanic, software
senzitiv, software mobil, platforme de
software colaborative (software), software
pentru fiabilitatea software-ului, software pentru
testarea de software, software de compilare,
software de calculator, software de decodare,
software video interactiv, software pentru
tablete, software de bioinformatică, software
de comunicații, software de autentificare,
software pentru pariuri, aplicații software
descărcabile, software pentru extranet, pachete
de software, software pentru reportare, software
de referință, software pentru conferințe, software
pentru intranet, software de contabilitate,
software cad-cam, software pentru topografie,
software pentru cartografiere, software pentru
criptografie, software de navigație, software
pentru animație, software de rețea, software
pentru prezentare, software de sistem, software
de editare, software de optimizare, software
pentru inventariere, software pentru birouri,
software pentru testare, software pentru
întreprinderi, software pentru plăți, software
pentru servere, software pentru planificare,
software pentru domotica, software pentru
logistică, software pentru divertisment, software
pentru predare, software de securitate, software
de telecomunicatii, software de asistență,
software pentru studenți, software de pregatire,
software pentru editare, software de simulare,
software pentru fabricație, software pentru
jocuri, software de realitate virtuală, software
pentru gestiunea documentelor, software
pentru comprimarea datelor, microprocesoare
programabile prin software, cartușe (software)
pentru calculatoare, software de reprezentare
tabelară, software pentru verificarea creditelor,
software pentru recuperarea creanțelor, software
pentru tehnoredactare computerizată, software
de calculator (programe), software de
gestiune financiară, grafică digitală (software
descărcabil), software pentru telefoane mobile,
software de calculator descărcabil, software
de operare încorporat, pachete de software
integrat, software antivirus pentru calculatoare,
software pentru recunoasterea vocala,
software pentru recunoasterea fetelor, software
informatic utilitar descărcabil, software pentru
realitate augmentată, software pentru analiză
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facială, aplicație software pentru televizoare
descărcabilă, software pentru cloud computing,
software pentru anularea zgomotului, software
pentru telefoane inteligente, software pentru
plăți electronice, software pentru recunoasterea
caracterelor, software pentru redirecționarea
mesajelor, software de joc interactiv, software
pentru simularea aplicațiilor, software pentru
plugin-uri, software pentru controlarea mediului,
software pentru editare audio, software pentru
artă grafică, software de blog-uri, software
pentru monitorizarea mediului, software pentru
monitorizarea sănătății, software pentru simulare
(formare), software pentru server web, software
pentru învățare automată, software pentru
automatizarea documentelor, aplicații software
pentru web, software pentru gestionarea
macrodatelor, software de animație 3d, software
pentru ingineria produselor, software pentru
conferințe video, software de inteligență
artificială, software pentru e-mail, software
pentru servere media, software pentru servere
proxy, software pentru gestionarea traficului,
software pentru automatizare industrială,
software pentru detectarea incendiilor, software
pentru asistent virtual, software pentru servere
virtuale, software pentru afișare video, software
pentru contracte inteligente, software pentru
controlul mișcării, software descărcabil pentru
jocuri, software pentru administrarea prezentării,
aplicații software pentru roboți descărcabile,
software interactiv pentru afaceri, software
pentru gestionare locală, software de comunicații
unificate, software pentru tehnologia afacerilor,
software pentru control parental, software
pentru inginerie civilă, software pentru inginerie
mecanică, software de afișaj electronic,
software pentru cursuri virtuale, software de
acordat instrumente, software de divertisment
interactiv, software pentru inginerie electrică,
software pentru inginerie chimică, software de
întreținere predictivă, software de mesagerie
instantanee, software de calculator înregistrat,
pachete de software de calculator, software
pentru telefonie prin calculator, software de
calculator pentru ingineria de software asistată
de calculator, software de calculator pentru
codificare, software de prelucrare a datelor,
software pentru comunicarea de date, software
pentru motoare de căutare, programe de
calculatoare (software descărcabil), software
pentru mesagerie on-line, platforme de software
de calculator, software pentru gestionarea
proceselor industriale, software pentru cititoare
de carduri, software de calculator pentru
publicitate, software pentru comunități de
utilizatori, software de recunoaștere a gesturilor,
software pentru economizor de ecran, aplicații

software de calculator, descărcabile, software
de aplicații de calculator, software pentru
diagnoză și depanare, software informatic de
uz comercial, software pentru acces la internet,
software pentru table interactive whiteboard,
aplicații software pentru telefoane mobile
descărcabile, software pentru compunerea de
muzică, software pentru organizarea adunărilor
generale, software de grafică pe calculator,
software de analiză a discursului, software de
calculator pentru televiziune, software pentru
gestionarea dispozitivelor mobile, software
pentru monitorizarea sistemelor informatice,
software pentru prelucrarea tranzacțiilor
comerciale, software de administrare de afaceri,
software pentru dezvoltare de aplicații, software
de calculator pentru divertisment, software
descărcabil de pe internet, software pentru
urmărirea comportamentului șoferilor, software
pentru gestionarea performanței economice,
software pentru dezvoltare de jocuri, software
pentru fiabilitatea hardware-ului, software pentru
comerț cu amănuntul, software pentru extragere
de date, software pentru sisteme de rezervare,
software pentru repararea erorilor informatice,
software pentru detectarea de riscuri, software
pentru testarea hardware-ului, software pentru
gestionarea de imagini, software de gestiune a
datelor, software de management de conținut,
platforme software de management colaborativ,
software de control de conținut, software de
suport pentru sisteme, software pentru acces
la conținut, software pentru previziuni de
piață, software pentru streaming de multimedia,
software pentru recuperarea de informații,
software de comandă pentru mașini, software
pe partea de server, platforme pentru controlul
reviziei (software), software pentru tablouri de
bord, software pentru detectarea de amenințări,
software de asistență în producție, software
pentru simulare de vehicule, software pentru
crearea de diagrame, software pentru medii
de dezvoltare, software pentru gestionarea
riscului operațional, software pentru servere
de comunicații, software pentru dezvoltare de
produse, software pentru administrarea de
clădiri, software pentru servere de aplicații,
software pentru servere de fișiere, software
pentru servere pentru imprimante, software
pentru servere de cloud, software pentru
stocare digitală distribuită, software pentru
făcut calendare, descărcabil, software pentru
administrare de cazinouri, aplicații software
pentru controlul iluminării descărcabile, software
de sincronizare de fișiere, software de diagnoză
la distanță, software pentru flux de lucru,
software utilizat in domeniul muzical, software
care permite recuperarea datelor, software
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pentru mijloace de comunicare, software pentru
master în educație, software de protejare a
confidențialității, software descărcabil pentru
poșta electronică, software de mesagerie
instantanee descărcabil, software de interfață
grafică pentru utilizator, software pentru jocuri
video pe calculator, software pentru asigurarea
securității poștei electronice, software pentru
integrarea segmentelor de control, software
pentru jocuri de realitate virtuală, software
pentru operare lan (rețea locală), software
de divertisment interactiv pentru calculatoare,
software pentru recunoașterea optică a
caracterelor, software de calculator pentru
programarea faxurilor, software de calculator
pentru controlul timpului, software educațional
de calculator pentru copii, software de calculator
pentru administrarea rețelelor, software de
calculator pentru estimarea costurilor, software
de calculator pentru automatizarea fabricilor,
cartușe pentru jocuri de calculator (software),
software pentru controlul imprimantelor de
calculator, software de calculatoare pentru
comerț electronic, aplicații software pentru
dispozitive fără fir descărcabile, seturi pentru
dezvoltare de software (sdk), software
pentru comandarea terminalelor cu autoservire,
software pentru prelucrarea de imagini digitale,
software utilizat la prelucrarea plachetelor
semiconductoare, software și platforme digitale
de telefonie, software pentru firewall-uri
pentru calculatoare, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, software pentru
jocuri de calculator, descărcabil, software
multimedia înregistrat pe cd-rom, software
pentru sisteme de navigație gps, software pentru
gestionarea tipăririi la imprimantă, software
pentru automatizarea arhivării de date, software
pentru upi (interfață universală periferică),
software pentru întocmire de declarații fiscale,
software și aplicații pentru dispozitive mobile,
software înregistrat pentru jocuri pe calculator,
software pentru jocuri video de calculator,
software de aplicații informatice pentru televizor,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru securitatea
rețelelor și dispozitivelor, software pentru
analiza datelor de afaceri, software de
calculator pentru controlul iluminatului, software
pentru gestionarea unui magazin online,
software pentru efectuarea de tranzacții online,
software de aplicații pentru dispozitive mobile,
software pentru documentarea și analiza
incendiilor, aplicații software de tipul business
intelligence, software pentru planificarea
resurselor întreprinderii (erp), software pentru
jocuri cu realitate augmentată, software pentru

grafică 3d pe calculator, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, software pentru
simulare (servicii de divertisment), software
pentru gestionarea lanțului de aprovizionare,
software pentru speculații intrazilnice (day
trading), software de suport pentru luarea
deciziilor, software pentru furnizori de soluții
digitale, software de recunoaștere inteligentă
a caracterelor, suite de programe de birou
(software), software pentru automatizarea
proceselor robotice (rpa), software pentru
dezvoltarea mijloacelor de comunicare, software
de recunoaștere optică a semnelor, software
pentru generarea de imagini virtuale, software
pentru gestionarea forței de muncă, software
pentru aparate pentru tomografie dinamică,
software pentru servere de poștă electronică,
software de învățare automată pentru publicitate,
software de realitate virtuală pentru simulări,
software pentru realitate virtuală și augmentată,
software pentru utilități, securitate și criptografie,
software de realitate augmentată pentru
învățământ, software de realitate virtuală pentru
învățământ, software pentru aplicații web și
servere, software de realitate augmentată
pentru simulări, software de inteligență
artificială pentru analiză, software de inteligență
artificială pentru supraveghere, software de
cinema de realitate virtuală, software de
învățare automată pentru analize, software de
inteligență artificială pentru vehicule, software
de învățare automată pentru supraveghere,
software pentru optimizarea motoarelor de
căutare, software de învățare automată pentru
finanțe, software pentru tomografie cu raze x,
software pentru procese de fabricație inteligente,
software pentru administrarea conținutului web
(wcm), software pentru jocuri de calculator,
înregistrat, software interactiv pentru baze de
date, software de calculator pentru controlul
amplificatoarelor, firmware și software pentru
țigări electronice, software-uri descărcabile
pentru cloud computing, software de operare
usb (magistrală serială universală), software
de calculator pentru gestionarea tranzacțiilor
financiare, software folosite pentru dozimetrie
în domeniul radioterapiei, dispozitive de control
industriale care includ software, software pentru
sisteme de operare pe calculator, software
de calculator legat de istoricul financiar,
software de calculator pentru căutarea de
date, software de calculator descărcat de pe
internet, software de proiectare tehnică pentru
tehnologia microundelor, software de calculator
pentru comunicarea între microcalculatoare,
software pentru serverul de acces la rețea,
jocuri video programate incluse pe cartușe
(software), instrumente pentru dezvoltarea de
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software de calculator, software de calculatoare
destinat estimării resurselor necesare, jocuri
video pe discuri (software de calculator),
software pentru livrare de conținut fără fir,
software pentru prelucrarea de fișiere muzicale
digitale, software de jocuri electronice pentru
telefoane mobile, software interactiv multimedia
pentru a juca jocuri, software de dezvoltare
a unui site web, software informatic pentru
crearea de firewall-uri, software pentru sisteme
de navigație prin satelit, aplicație software
pentru servicii de cloud computing, conținut
înregistrat și descărcabil, materiale înregistrate,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice.

───────

(210) M 2023 00053
(151) 05/01/2023
(732) SUPER DRIVER EXPERT SRL,

STR. SCOLII, NR. 126, JUDETUL
MURES, CRISTESTI, 547185,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
SUPER DRIVER

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate
şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, suporturi de
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educatie, instruire, divertisment, activitati
sportive si culturale.

───────

(210) M 2023 00054
(151) 05/01/2023
(732) TEAM ATO PROTECTION SRL,

STR VASILE GOLCEA NR.
10 CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCURESTI , ROMANIA

(540)

TEAM ATO PROTECTION

(531) Clasificare Viena:
03.01.01; 24.01.09; 24.01.05; 27.05.01

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor

───────

(210) M 2023 00056
(151) 05/01/2023
(732) ENERGY ADVISOR SRL, STRADA

PLOPILOR NR. 71, BLOC P9,
SCARA 2, AP. 18, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400383, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Renergia

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

41. Educație, instruire, divertisment
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,
furnizarea de aplicatie mobila(nedescărcabilă),
audit energetic, furnizarea de informaţii
ştiinţifice, consiliere şi consultanţă cu privire
la reducerea emisiilor de carbon, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
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software ale calculatorului, oferirea de sisteme
informatice virtuale prin cloud computing,
proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
proiectarea sistemelor informatice, analiza
sistemelor informatice, consultanţă în domeniul
economisirii energiei, consultanţă în tehnologia
calculatoarelor, crearea şi proiectarea pentru
terţi de indexuri de informaţii bazate pe site-
urile web (servicii de tehnologia informaţiei),
digitalizarea documentelor (scanare), stocarea
electronică a datelor, inginerie, mentenanţa
software-ului pentru calculatoare, cercetare
ştiinţifică, scrierea de coduri, proiectare de
modele simulate pe computer, servicii de
consultanță tehnologică pentru transformare
digitală, oferirea de hărți geografice online
(nedescărcabile), consultanță în domeniul
inteligenței artificiale, cercetare în domeniul
tehnologiei inteligenței artificiale, servicii de
autentificare a utilizatorilor cu ajutorul tehnologiei
blockchain, servicii de inginerie software pentru
prelucrarea datelor, servicii de programare a
calculatoarelor pentru prelucrare de date.

───────

(210) M 2023 00057
(151) 05/01/2023
(732) DENTAPOINT STOMATOLOGIE

SRL, STR. LIVEZENI, , NR. 71, AP.
7, JUD. MURES, TÂRGU MUREȘ,
MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
SANTA VALENTINA, STRADA
KOOS FERENCZ, BLOC 21,
APARTAMENT 44, JUD. MURES,
TÂRGU MUREȘ, 540382, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

DentaPoint

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.10

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

35. Publicitate, administrare, inclusiv prin pagina
web pentru serviciile din clasa de servicii 40,42
și 44 şi anume:
tratament de materiale, servicii oferite de un
tehnician dentar, servicii de fabricare la comandă
de proteze dentare şi danturi, servicii științifice
și tehnologice (în domeniul dentar), precum
și servicii de cercetare (în domeniul dentar),
servicii de analiză, cercetare și proiectare,
servicii de control al calității și de autentificare,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator, toate aceste servicii
în legătură cu servicii ale unei clinici dentare,
crearea, menţinerea şi administrarea website-
ului referiotor la serviciile oferite de o
clinică dentară, servicii stomatologice, respectiv:
protetică, tratarea cariilor dentare, ortodonţie,
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implantologie, stomatologie copii, stomatologie
estetică, chirurgie dentară, parodontologie.,
servicii de clinică dentară, servicii medicale
clinice, asistenţă în domeniul stomatologiei,
servicii de terapie dentară, servicii igienă
dentară, consiliere în domeniul stomatologiei.
42. Servicii științifice și tehnologice (în domeniul
dentar), precum și servicii de cercetare (în
domeniul dentar), servicii de analiză, cercetare
și proiectare, servicii de control al calității
și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
toate aceste servicii în legătură cu servicii
ale unei clinici dentare, crearea, menţinerea şi
administrarea website-ului referiotor la serviciile
oferite de o clinică dentară.
44. Servicii stomatologice, respectiv: protetică,
tratarea cariilor dentare, ortodonţie,
implantologie, stomatologie copii, stomatologie
estetică, chirurgie dentară, parodontologie.,
servicii de clinică dentară, servicii medicale
clinice, asistenţă în domeniul stomatologiei,
servicii de terapie dentară, servicii igienă
dentară, consiliere în domeniul stomatologiei.

───────

(210) M 2023 00058
(151) 05/01/2023
(732) ZUZI MEDIA SRL, STRADA

BÂRNOVA, NR.18, JUD.
SUCEAVA, SCHEIA, 727525,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
Glasul Sucevei

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

35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare

───────

(210) M 2023 00059
(151) 05/01/2023
(732) ALEXANDRU BOCA, STR.

BRANCOVICI NR. 3, JUD. ARAD,
LIPOVA, 315400, ARAD, ROMANIA

(540)

LAPSUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Activități culturale, servicii culturale,
furnizare de activități culturale, coordonare de
evenimente culturale, coordonare de activități
culturale, ateliere organizate în scopuri culturale,
realizare de expoziții cu scopuri culturale,
expoziții de artă, modele pentru artiști, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte altele
decât cele publicitare, servicii educative, de
divertisment și sportive, educație, divertisment și
sport.
42. Design artistic comercial, design artistic
industrial, artă grafică și design, concepere de
sculpturi, concepție grafică de coperți de cărți,
concepție grafică de materiale promoționale,
cercetare și dezvoltare de produs, cercetare în
domeniul designului

───────


