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Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2022 07135

(151)
25/10/2022

(732)
ELYSIUM X-RAYS

(540)
DENTIS VISION

2 M 2022 07389

17/10/2022

GAC INNOVATION
EAST EUROPE S.R.L.

OPTIM-INNO

3 M 2022 07640

24/10/2022

REGAL FERMIERUL S.R.L.

Regal Fermierul PENTRU
GRĂDINA TA

4 M 2022 07650

25/10/2022

DANIELA ELENA DARDEA

CONTA SOLUTIONS

5 M 2022 07651

25/10/2022

PREMIUM TACOS CHAIN S.R.L. tacos KING french tacos

6 M 2022 07652

25/10/2022

FINESSE ICE CREAM S.R.L.

f FINESSE gelato & prosecco

7 M 2022 07653

25/10/2022

CREATIV PRO DESIGN

za'art THE ROAD OF ART

8 M 2022 07654

25/10/2022

MOJO YACHTING CLUB SRL

MOJO

9 M 2022 07655

25/10/2022

NOBILA CASA SRL

ELITE CITY

10 M 2022 07656

25/10/2022

PETRACHE INDUSTRIES SRL

Herum

11 M 2022 07657

25/10/2022

NOBILA CASA SRL

ELITE JUNIOR

12 M 2022 07658

25/10/2022

VASILE SILVIU PRIGOANA

UNITED WASTE SOLUTIONS

13 M 2022 07659

25/10/2022

VASILE SILVIU PRIGOANA

SOLID WASTE OPERATION

14 M 2022 07660

25/10/2022

BOLIX SOLUTIONS SRL

Infinity Forest

15 M 2022 07661

25/10/2022

LAROPHARM S.R.L.

Patusin sirop LAROPHARM

16 M 2022 07662

25/10/2022

LAROPHARM S.R.L.

LAROPHARM Patusin sirop

17 M 2022 07663

25/10/2022

ANDREI-RADU GHEMU

lemnărescu

18 M 2022 07664

25/10/2022

KIRMAN CONSTRUCT S.R.L.

KIRMAN

19 M 2022 07665

25/10/2022

BEAUTY CONSULTANTS SRL

cosânzeana

20 M 2022 07666

25/10/2022

SC BLUE RIVER SRL

Zori de zi Pub & Grill

21 M 2022 07668

25/10/2022

REDAMONTAJ UNO S.R.L.

REDAMONTAJ UNO Să reciclăm
inteligent

22 M 2022 07669

25/10/2022

BAZAR PRODUCTION SRL

them

23 M 2022 07670

25/10/2022

OVIDIU-FLORIN NICULAE

Celica Club Romania

24 M 2022 07671

25/10/2022

EVIA DENT MEDICAL SRL

Evia Dent Medical

25 M 2022 07672

25/10/2022

ALI DOGAN

ORIGINAL HAUS DES DÖNERS

26 M 2022 07673

25/10/2022

ELIROS SRL

Taier RESTAURANT

27 M 2022 07674

25/10/2022

ADRIAN MIHAI GAVRILA

Feel Like Home
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
28 M 2022 07675

(151)
25/10/2022

(732)
SANVERO HEALTHCARE
S.R.L.

(540)
Sanvero Phytomucil SPRAY
NAZAL Favorizează respiraţia
şi decongestionarea mucoasei
nazale Dispozitiv medical

29 M 2022 07676

25/10/2022

ASOCIATIA PRAXIS EDU

dedraguljocului#

30 M 2022 07677

25/10/2022

ZENTIVA SA

Algocalmin Metamizol sodic
monohidrat

31 M 2022 07678

25/10/2022

ZENTIVA SA

Algocalmin Metamizol sodic
anhidru

32 M 2022 07679

25/10/2022

ZENTIVA SA

Algocalmin Metamizol sodic
monohidrat

33 M 2022 07680

25/10/2022

CHOUETTE COUTURE SRL

CHOUETTE COUTURE

34 M 2022 07681

25/10/2022

CONSTANTIN DANIEL PASARE Elixirul Plantelor B.H.G

35 M 2022 07682

25/10/2022

ALEXANDRU BORDIAN

OFENSIVA ULTRAS

36 M 2022 07683

25/10/2022

AIDA HER STORE SRL

Aida HER

37 M 2022 07684

25/10/2022

EURO GREEN
TECHNOLOGIES SRL

AGROZONE TECHNOLOGIES
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07135
25/10/2022
ELYSIUM X-RAYS, STR.
BIRUINȚEI NR. 132 A, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
900706, CONSTANȚA, ROMANIA

DENTIS VISION

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii prestate de tehnicieni de radiologie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07389
17/10/2022
GAC INNOVATION EAST EUROPE
S.R.L., PIATA MONTREAL NR.
10, INTRAREA F, BIROURILE
1.39A, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.45,
ETAJ 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

OPTIM-INNO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistenta in managementul afacerilor,
consultanta in organizarea si managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienta
afcerilor, evaluari ale afacerilor, servicii de
consiliere privind managementul afacerilor,
consultanta profesionala in afaceri, oferirea de
informatii in domeniul afacerilor.
───────

(210) M 2022 07640
(151) 24/10/2022

(732) REGAL FERMIERUL S.R.L.,
STR. STEFAN CEL MARE, NR. 504 A ,
CONSTRUCTIA 1, SAT MATCA,
JUDET GALATI, COMUNA MATCA,
GALAȚI, ROMANIA
(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NRR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
(540)

Regal Fermierul
PENTRU GRĂDINA TA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
05.03.13; 29.01.03
(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea
în
avantajul
terţilor
a
următoarelor:
îngrășăminte,
îngrășăminte
naturale, săruri (îngrășăminte), îngrășăminte
organice,
superfosfați
(îngrășăminte),
îngrășăminte artificiale, îngrășăminte sintetice,
fosfați (îngrășăminte), îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, îngrășăminte pentru semințe,
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte
pentru grădină, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, îngrășăminte sintetice
de fermă, îngrăşăminte biologice nonchimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
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gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășământ foliar, biofertilizatori cu azot,
fertilizante complexe, biohumus, biofertilizatori,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, stimulatori de creștere (alții
decât cei de uz medical sau veterinar),
preparate fertilizante, fertilizante complexe,
fertilizatori lichizi, fertilizator pentru plante,
fertilizanți pentru pământ, fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, adjuvanți chimici
folosiți în agricultură, produse chimice destinate
industriei, științelor, fotografiei, agriculturii,
horticulturii și silviculturii, compost, gunoi
de grajd, îngrășăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie și știință, erbicide,
erbicide biologice, erbicide de uz agricol,
fungicide, fungicide biologice, fungicide de uz
agricol, fungicide pentru eliminarea dăunătorilor,
insecticide, insecticide de uz agricol, acaricide,
acaricide de uz agricol, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, a produse agricole, de
acvacultură, horticole și forestiere, brute și
neprelucrate, cereale și semințe crude și
neprocesate, plante și flori naturale, bulbi,
răsaduri și semințe pentru plantare, animale vii ,
hrană și băuturi pentru animale, malt, semințe
de legume, gazon/turbă, turbă măcinată, turbă
(îngrășământ), mușchi de turbă, turbă pentru
cultivarea semințelor, turbă sub formă de
compost, turbă pentru culcuș de animale, turbă
tratată chimic folosită în agricultură, turbă tratată
chimic pentru utilizare în grădinărit, turbă care
conține oligoelemente, folosită pe post de
compost, îngrășăminte, îngrășăminte chimice,
îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte organice, îngrășăminte
pentru
plante,
îngrășăminte
pentru
pământ, compoziții pentru îngrășăminte,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, înlocuitori lichizi pentru
îngrășăminte, îngrăşăminte biologice nonchimice, îngrășăminte (soluții) cu eliberare

lentă, îngrășăminte conținând azot și magneziu,
compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
îngrășăminte pentru agricultură din alge marine,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și pășuni,
îngrășăminte pe bază de superfosfați micști,
îngrășăminte de grădină cu eliberare controlată,
îngrășăminte pe bază de compuși modificați
chimic, substanțe nutritive (îngrășăminte) sub
formă lichidă folosite în agricultură, îngrășăminte
foliare pentru aplicare pe recolte în timpul
perioadelor de creștere rapidă, amestecuri de
produse chimice și materiale naturale folosite ca
îngrășăminte în horticultură, îngrășăminte foliare
pentru aplicare pe recolte în timpul perioadelor
de creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură, articole
de grădinărit, jardiniere, alveole, ghivece pentru
plante, folii si plase agricole, folii izolante, folii
din plastic folosite în horticultură, folii din plastic
folosite în silvicultură, folii din plastic folosite
în agricultură, folii din materiale plastice de uz
agricol, solarii joase de tip tunel (nemetalice sau
cadre nemetalice) pentru protejarea plantelor,
materiale pentru solarii, tuburi (nemetalice)
pentru irigație, furtunuri adaptate pentru irigație,
furtunuri poroase pentru irigații, furtunuri de apă
pentru irigații, furtunuri flexibile pentru folosirea
la irigații, preparate farmaceutice, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
erbicide de uz agricol, pompe de apă,
hidrofoare, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, mașini și aparate agricole,
de grădinărit și silvice, echipament pentru
agricultură, scule de grădinărit (electrice),
dispozitive pentru grădinărit electrice, produse
alimentare și hrană pentru animale, hrană
mixtă pentru animale, hrană pentru animale
de companie, hrană pentru animale domestice,
mori și mașini de râșnit, sobe, șemineuri,
vopsea pentru exterior, vopsea pentru interior,
vopsea poliuretanică, vopsea email, baițuri
(ca vopsea), vopsea colorată pentru fațade,
vopsea de protecție împotriva ruginii, lacuri,
vopsele, firnisuri, substanțe de protecție contra
ruginii și contra deteriorării lemnului, coloranți,
vopsele, uleiuri pentru lemn, lacuri pentru lemn,
uleiuri pentru tratarea lemnului, lacuri pentru
protejarea lemnului, lacuri pentru decorarea
lemnului, uleiuri pentru conservarea lemnului,
conservanți pentru metale (vopsele), produse
anticorosive pentru metale, substraturi (vopsele)
folosite pe metale, conservanți beton (vopsele),
vopsele pentru pardoseli din beton, produse
pentru conservarea betonului (vopsele), produse
pentru etanșeizarea betonului (vopsele) ,
produse pentru protejarea betonului (vopsele),
acoperiri rezistente la intemperii (vopsele) pentru
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beton, materiale de protecție a betonului
împotriva apei (vopsele sau uleiuri), ustensile și
recipienți pentru menaj sau bucătărie, articole
de bucătărie și veselă, vase de bucătărie,
ustensile de bucătărie, produse din ceramică
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
bureți abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curățare), tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri) ,
detergenți, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți de uz
casnic, detergenți de uz menajer, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
lavete de spălat vase, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
cuie, cabluri și fire neelectrice din metale
comune, mici articole de fierărie, lacăte,
plintă nemetalică, materiale, nu din metal,
pentru edificare și construcție, adezivi pentru
izolare, materiale de călăfătuire, etanșare
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nu din metal, adezivi, articole de feronerie,
produse cosmetice, tacâmuri și veselă de unică
folosință, din plastic, produse de etanșare
cu silicon, materiale de etanșare din silicon
pentru uz general, spumă poliuretanică pentru
izolare, unelte pentru agricultură, grădinărit și
peisagistică, unelte metalice pentru construcții,
scule și instrumente de mână acționate
manual, materiale de construcție din oțel,
materiale de construcție, refractare, nemetalice,
materiale de construcție din beton, materiale
de construcție din piatră naturală, materiale
de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
materiale de construcție din piatră artificială,
materiale de construcție nemetalice pentru
izolarea scurgerilor, componente de construcție
pentru fațade din materiale nemetalice, materiale
și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, materiale, nu din metal, pentru
edificare și construcție, conducte rigide, nu
din metal, pentru edificare, asfalt, smoală,
gudron și bitum, construcții transportabile, nu din
metal, monumente nemetalice, mașini, mașiniunelte, unelte acționate electric, motoare (cu
excepția motoarelor pentru vehiculele terestre),
componente de cuplare și transmisie a mașinilor,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât unelte de mână
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
mobilier pentru casă, birou și grădină, a produse
care ţin de domeniul decoraţiunilor interioare şi
exterioare, pieselor de mobilier, articolelor de
masă, lenjeriei de casă, amenajării şi echipării
interioare şi exterioare a casei, grădinăritului,
bricolajului, utilajelor, foi din polietilenă extrudată
pentru construcția de sere, plastic semiprelucrat
sub formă de folie, materiale și articole izolante

și opritoare, polietilenă pentru acoperirea
semințelor, polietilenă pentru acoperirea
plantelor, polietilenă pentru acoperirea solului,
articole și materiale pentru izolare termică, folii
izolante, folii de polietilenă pentru izolare, folii
din plastic folosite în horticultură, folii din plastic
folosite în silvicultură, folii de materiale plastice
pentru uz agricol, folii de plastic biodegradabile
de uz agricol, materiale plastice sub formă de folii
(produse semifabricate), folii de polipropilenă,
altele decât cele pentru împachetare, folii
din polietilenă pentru așezare peste cadrele
structurilor agricole, folii de polietilenă pentru
așezare pe sol pentru suprimarea buruienilor,
folii din poliester (altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat), folii din polietilenă
(altele decât cele pentru împachetat sau
ambalat), folii din polipropilenă, altele decât
cele pentru împachetat sau ambalat, exceptând
transportul lor, permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
referitoare la îngrășăminte, îngrășăminte
naturale, săruri (îngrășăminte), îngrășăminte
organice,
superfosfați
(îngrășăminte)
,
îngrășăminte artificiale, îngrășăminte sintetice,
fosfați (îngrășăminte), îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, îngrășăminte pentru semințe,
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte
pentru grădină, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, îngrășăminte sintetice
de fermă, îngrăşăminte biologice nonchimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, îngrășăminte foliare pentru
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aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășământ foliar, biofertilizatori cu azot,
fertilizante complexe, biohumus, biofertilizatori,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, stimulatori de creștere (alții
decât cei de uz medical sau veterinar),
preparate fertilizante, fertilizante complexe,
fertilizatori lichizi, fertilizator pentru plante,
fertilizanți pentru pământ, fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, adjuvanți chimici
folosiți în agricultură, produse chimice destinate
industriei, științelor, fotografiei, agriculturii,
horticulturii și silviculturii, compost, gunoi
de grajd, îngrășăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie și știință, erbicide,
erbicide biologice, erbicide de uz agricol,
fungicide, fungicide biologice, fungicide de uz
agricol, fungicide pentru eliminarea dăunătorilor,
insecticide, insecticide de uz agricol, acaricide,
acaricide de uz agricol, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, a produse agricole, de
acvacultură, horticole și forestiere, brute și
neprelucrate, cereale și semințe crude și
neprocesate, plante și flori naturale, bulbi,
răsaduri și semințe pentru plantare, animale vii,
hrană și băuturi pentru animale, malt, semințe
de legume, gazon/turbă, turbă măcinată, turbă
(îngrășământ), mușchi de turbă, turbă pentru
cultivarea semințelor, turbă sub formă de
compost, turbă pentru culcuș de animale, turbă
tratată chimic folosită în agricultură, turbă tratată
chimic pentru utilizare în grădinărit, turbă care
conține oligoelemente, folosită pe post de
compost, îngrășăminte, îngrășăminte chimice,
îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte organice, îngrășăminte
pentru
plante,
îngrășăminte
pentru
pământ, compoziții pentru îngrășăminte,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, înlocuitori lichizi pentru
îngrășăminte, îngrăşăminte biologice nonchimice, îngrășăminte (soluții) cu eliberare
lentă, îngrășăminte conținând azot și magneziu,
compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
îngrășăminte pentru agricultură din alge marine,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și pășuni,
îngrășăminte pe bază de superfosfați micști,
îngrășăminte de grădină cu eliberare controlată,
îngrășăminte pe bază de compuși modificați
chimic, substanțe nutritive (îngrășăminte) sub
formă lichidă folosite în agricultură, îngrășăminte
foliare pentru aplicare pe recolte în timpul
perioadelor de creștere rapidă, amestecuri de

produse chimice și materiale naturale folosite ca
îngrășăminte în horticultură, îngrășăminte foliare
pentru aplicare pe recolte în timpul perioadelor
de creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură, articole
de grădinărit, jardiniere, alveole, ghivece pentru
plante, folii si plase agricole, folii izolante, folii
din plastic folosite în horticultură, folii din plastic
folosite în silvicultură, folii din plastic folosite
în agricultură, folii din materiale plastice de uz
agricol, solarii joase de tip tunel (nemetalice sau
cadre nemetalice) pentru protejarea plantelor,
materiale pentru solarii, tuburi (nemetalice)
pentru irigație, furtunuri adaptate pentru irigație,
furtunuri poroase pentru irigații, furtunuri de apă
pentru irigații, furtunuri flexibile pentru folosirea
la irigații, preparate farmaceutice, produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, erbicide
de uz agricol, pompe de apă, hidrofoare, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, echipament pentru agricultură, scule
de grădinărit (electrice), dispozitive pentru
grădinărit electrice, produse alimentare și hrană
pentru animale, hrană mixtă pentru animale,
hrană pentru animale de companie, hrană
pentru animale domestice, mori și mașini de
râșnit, sobe, șemineuri, vopsea pentru exterior,
vopsea pentru interior, vopsea poliuretanică,
vopsea email, baițuri (ca vopsea), vopsea
colorată pentru fațade, vopsea de protecție
împotriva ruginii, lacuri, vopsele, firnisuri,
substanțe de protecție contra ruginii și contra
deteriorării lemnului, coloranți, vopsele, uleiuri
pentru lemn, lacuri pentru lemn, uleiuri pentru
tratarea lemnului, lacuri pentru protejarea
lemnului, lacuri pentru decorarea lemnului,
uleiuri pentru conservarea lemnului, conservanți
pentru metale (vopsele), produse anticorosive
pentru metale, substraturi (vopsele) folosite pe
metale, conservanți beton (vopsele), vopsele
pentru pardoseli din beton, produse pentru
conservarea betonului (vopsele), produse pentru
etanșeizarea betonului (vopsele), produse
pentru protejarea betonului (vopsele), acoperiri
rezistente la intemperii (vopsele) pentru beton,
materiale de protecție a betonului împotriva
apei (vopsele sau uleiuri), ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de
bucătărie și veselă, vase de bucătărie,
ustensile de bucătărie, produse din ceramică
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
bureți abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curățare), tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),
detergenți, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți de uz
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casnic, detergenți de uz menajer, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
lavete de spălat vase, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
cuie, cabluri și fire neelectrice din metale
comune, mici articole de fierărie, lacăte,
plintă nemetalică, materiale, nu din metal,
pentru edificare și construcție, adezivi pentru
izolare, materiale de călăfătuire, etanșare
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nu din metal, adezivi, articole de feronerie,
produse cosmetice, tacâmuri și veselă de unică
folosință, din plastic, produse de etanșare
cu silicon, materiale de etanșare din silicon
pentru uz general, spumă poliuretanică pentru
izolare, unelte pentru agricultură, grădinărit și
peisagistică, unelte metalice pentru construcții,
scule și instrumente de mână acționate
manual, materiale de construcție din oțel,
materiale de construcție, refractare, nemetalice,
materiale de construcție din beton, materiale
de construcție din piatră naturală, materiale
de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
materiale de construcție din piatră artificială,
materiale de construcție nemetalice pentru
izolarea scurgerilor, componente de construcție
pentru fațade din materiale nemetalice, materiale
și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, materiale, nu din metal, pentru
edificare și construcție, conducte rigide, nu
din metal, pentru edificare, asfalt, smoală,
gudron și bitum, construcții transportabile, nu din
metal, monumente nemetalice, mașini, mașiniunelte, unelte acționate electric, motoare (cu
excepția motoarelor pentru vehiculele terestre),
componente de cuplare și transmisie a mașinilor,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât unelte de mână
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
mobilier pentru casă, birou și grădină, a produse
care ţin de domeniul decoraţiunilor interioare şi
exterioare, pieselor de mobilier, articolelor de
masă, lenjeriei de casă, amenajării şi echipării
interioare şi exterioare a casei, grădinăritului,
bricolajului, utilajelor , foi din polietilenă
extrudată pentru construcția de sere, plastic
semiprelucrat sub formă de folie, materiale
și articole izolante și opritoare, polietilenă
pentru acoperirea semințelor, polietilenă
pentru acoperirea plantelor, polietilenă pentru
acoperirea solului, articole și materiale pentru
izolare termică, folii izolante, folii de polietilenă
pentru izolare, folii din plastic folosite în
horticultură, folii din plastic folosite în silvicultură,
folii de materiale plastice pentru uz agricol,
folii de plastic biodegradabile de uz agricol,
materiale plastice sub formă de folii (produse
semifabricate), folii de polipropilenă, altele decât

cele pentru împachetare, folii din polietilenă
pentru așezare peste cadrele structurilor
agricole, folii de polietilenă pentru așezare
pe sol pentru suprimarea buruienilor, folii din
poliester (altele decât cele pentru împachetat
sau ambalat), folii din polietilenă (altele decât
cele pentru împachetat sau ambalat), folii
din polipropilenă, altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare
la
îngrășăminte,
îngrășăminte
naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați
(îngrășăminte),
îngrășăminte
artificiale,
îngrășăminte
sintetice,
fosfați
(îngrășăminte),
îngrășăminte
amestecate,
îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, îngrășăminte pentru semințe,
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte
pentru grădină, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, îngrășăminte sintetice
de fermă, îngrăşăminte biologice nonchimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășământ foliar, biofertilizatori cu azot,
fertilizante complexe, biohumus, biofertilizatori,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, stimulatori de creștere (alții
decât cei de uz medical sau veterinar), preparate
fertilizante, fertilizante complexe, fertilizatori
lichizi, fertilizator pentru plante, fertilizanți pentru
pământ, fertilizant pentru pământ și pământ
vegetal, adjuvanți chimici folosiți în agricultură,
produse chimice destinate industriei, științelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii și silviculturii,
compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
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preparate biologice pentru utilizare în industrie
și știință, erbicide, erbicide biologice, erbicide
de uz agricol, fungicide, fungicide biologice,
fungicide de uz agricol, fungicide pentru
eliminarea dăunătorilor, insecticide, insecticide
de uz agricol, acaricide, acaricide de uz agricol,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
produse agricole, de acvacultură, horticole și
forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, plante și flori
naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii , hrană și băuturi pentru
animale, malt, semințe de legume, gazon/
turbă, turbă măcinată, turbă (îngrășământ),
mușchi de turbă, turbă pentru cultivarea
semințelor, turbă sub formă de compost,
turbă pentru culcuș de animale, turbă tratată
chimic folosită în agricultură, turbă tratată
chimic pentru utilizare în grădinărit, turbă care
conține oligoelemente, folosită pe post de
compost, îngrășăminte, îngrășăminte chimice,
îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte organice, îngrășăminte
pentru
plante,
îngrășăminte
pentru
pământ, compoziții pentru îngrășăminte,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, înlocuitori lichizi pentru
îngrășăminte, îngrăşăminte biologice nonchimice, îngrășăminte (soluții) cu eliberare
lentă, îngrășăminte conținând azot și magneziu,
compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
îngrășăminte pentru agricultură din alge marine,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și pășuni,
îngrășăminte pe bază de superfosfați micști,
îngrășăminte de grădină cu eliberare controlată,
îngrășăminte pe bază de compuși modificați
chimic, substanțe nutritive (îngrășăminte) sub
formă lichidă folosite în agricultură, îngrășăminte
foliare pentru aplicare pe recolte în timpul
perioadelor de creștere rapidă, amestecuri de
produse chimice și materiale naturale folosite ca
îngrășăminte în horticultură, îngrășăminte foliare
pentru aplicare pe recolte în timpul perioadelor
de creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură, articole
de grădinărit, jardiniere, alveole, ghivece pentru
plante, folii si plase agricole, folii izolante, folii
din plastic folosite în horticultură, folii din plastic
folosite în silvicultură, folii din plastic folosite
în agricultură, folii din materiale plastice de uz
agricol, solarii joase de tip tunel (nemetalice sau
cadre nemetalice) pentru protejarea plantelor,
materiale pentru solarii, tuburi (nemetalice)
pentru irigație, furtunuri adaptate pentru irigație,
furtunuri poroase pentru irigații, furtunuri de apă

pentru irigații, furtunuri flexibile pentru folosirea
la irigații, preparate farmaceutice, produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, erbicide
de uz agricol, pompe de apă, hidrofoare, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, echipament pentru agricultură, scule
de grădinărit (electrice), dispozitive pentru
grădinărit electrice, produse alimentare și hrană
pentru animale, hrană mixtă pentru animale,
hrană pentru animale de companie, hrană pentru
animale domestice, mori și mașini de râșnit,
sobe, șemineuri, vopsea pentru exterior, vopsea
pentru interior, vopsea poliuretanică, vopsea
email, baițuri (ca vopsea), vopsea colorată
pentru fațade, vopsea de protecție împotriva
ruginii, lacuri, vopsele, firnisuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, uleiuri pentru lemn,
lacuri pentru lemn, uleiuri pentru tratarea
lemnului, lacuri pentru protejarea lemnului,
lacuri pentru decorarea lemnului, uleiuri
pentru conservarea lemnului, conservanți pentru
metale (vopsele), produse anticorosive pentru
metale, substraturi (vopsele) folosite pe metale,
conservanți beton (vopsele), vopsele pentru
pardoseli din beton, produse pentru conservarea
etonului (vopsele), produse pentru etanșeizarea
betonului (vopsele), produse pentru protejarea
betonului (vopsele), acoperiri rezistente la
intemperii (vopsele) pentru beton, materiale de
protecție a betonului împotriva apei (vopsele sau
uleiuri), ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, vase
de bucătărie, ustensile de bucătărie, produse
din ceramică pentru bucătărie, ustensile de
bucătărie din silicon, tocătoare din lemn pentru
bucătărie, bureți abrazivi pentru utilizare în
bucătărie (curățare), tacâmuri (cuțite, furculițe
și linguri), detergenți, detergenți pentru rufe,
detergenți pentru spălarea vaselor, detergenți de
uz casnic, detergenți de uz menajer, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
lavete de spălat vase, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
cuie, cabluri și fire neelectrice din metale
comune, mici articole de fierărie, lacăte,
plintă nemetalică, materiale, nu din metal,
pentru edificare și construcție, adezivi pentru
izolare, materiale de călăfătuire, etanșare
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nu din metal, adezivi, articole de feronerie,
produse cosmetice, tacâmuri și veselă de unică
folosință, din plastic, produse de etanșare
cu silicon, materiale de etanșare din silicon
pentru uz general, spumă poliuretanică pentru
izolare, unelte pentru agricultură, grădinărit și
peisagistică, unelte metalice pentru construcții,
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scule și instrumente de mână acționate
manual, materiale de construcție din oțel,
materiale de construcție, refractare, nemetalice,
materiale de construcție din beton, materiale
de construcție din piatră naturală, materiale
de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
materiale de construcție din piatră artificială,
materiale de construcție nemetalice pentru
izolarea scurgerilor, componente de construcție
pentru fațade din materiale nemetalice, materiale
și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, materiale, nu din metal, pentru
edificare și construcție, conducte rigide, nu
din metal, pentru edificare, asfalt, smoală,
gudron și bitum, construcții transportabile, nu din
metal, monumente nemetalice, mașini, mașiniunelte, unelte acționate electric, motoare (cu
excepția motoarelor pentru vehiculele terestre),
componente de cuplare și transmisie a mașinilor,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât unelte de mână
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
mobilier pentru casă, birou și grădină, a produse
care ţin de domeniul decoraţiunilor interioare şi
exterioare, pieselor de mobilier, articolelor de
masă, lenjeriei de casă, amenajării şi echipării
interioare şi exterioare a casei, grădinăritului,
bricolajului, utilajelor, foi din polietilenă extrudată
pentru construcția de sere, plastic semiprelucrat
sub formă de folie, materiale și articole izolante
și opritoare, polietilenă pentru acoperirea
semințelor, polietilenă pentru acoperirea
plantelor, polietilenă pentru acoperirea solului,
articole și materiale pentru izolare termică, folii
izolante, folii de polietilenă pentru izolare, folii
din plastic folosite în horticultură, folii din plastic
folosite în silvicultură, folii de materiale plastice
pentru uz agricol, folii de plastic biodegradabile
de uz agricol, materiale plastice sub formă de folii
(produse semifabricate), folii de polipropilenă,
altele decât cele pentru împachetare, folii
din polietilenă pentru așezare peste cadrele
structurilor agricole, folii de polietilenă pentru
așezare pe sol pentru suprimarea buruienilor,
folii din poliester (altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat), folii din polietilenă
(altele decât cele pentru împachetat sau
ambalat), folii din polipropilenă, altele decât
cele pentru împachetat sau ambalat, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la
îngrășăminte,
îngrășăminte
naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați
(îngrășăminte),
îngrășăminte
artificiale,
îngrășăminte
sintetice,
fosfați
(îngrășăminte),
îngrășăminte
amestecate,
îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, agricultură

îngrășăminte pentru, îngrășăminte pentru
semințe,
îngrășăminte
pentru
plante,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru pământ, îngrășăminte pentru iarbă,
îngrășăminte cu microorganisme adăugate,
îngrășăminte în stare solidă, îngrășăminte
sintetice de fermă, îngrăşăminte biologice
non-chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășământ foliar, biofertilizatori cu azot,
fertilizante complexe, biohumus, biofertilizatori,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, stimulatori de creștere (alții
decât cei de uz medical sau veterinar),
preparate fertilizante, fertilizante complexe,
fertilizatori lichizi, fertilizator pentru plante,
fertilizanți pentru pământ, fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, adjuvanți chimici
folosiți în agricultură, produse chimice destinate
industriei, științelor, fotografiei, agriculturii,
horticulturii și silviculturii, compost, gunoi
de grajd, îngrășăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie și știință, erbicide,
erbicide biologice, erbicide de uz agricol,
fungicide, fungicide biologice, fungicide de uz
agricol, fungicide pentru eliminarea dăunătorilor,
insecticide, insecticide de uz agricol, acaricide,
acaricide de uz agricol, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, a produse agricole, de
acvacultură, horticole și forestiere, brute și
neprelucrate, cereale și semințe crude și
neprocesate, plante și flori naturale, bulbi,
răsaduri și semințe pentru plantare, animale vii ,
hrană și băuturi pentru animale, malt, semințe
de legume, gazon/turbă, turbă măcinată, turbă
(îngrășământ), mușchi de turbă, turbă pentru
cultivarea semințelor, turbă sub formă de
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compost, turbă pentru culcuș de animale, turbă
tratată chimic folosită în agricultură, turbă tratată
chimic pentru utilizare în grădinărit, turbă care
conține oligoelemente, folosită pe post de
compost, îngrășăminte, îngrășăminte chimice,
îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte organice, îngrășăminte
pentru
plante,
îngrășăminte
pentru
pământ, compoziții pentru îngrășăminte,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, înlocuitori lichizi pentru
îngrășăminte, îngrăşăminte biologice nonchimice, îngrășăminte (soluții) cu eliberare
lentă, îngrășăminte conținând azot și magneziu,
compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
îngrășăminte pentru agricultură din alge marine,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și pășuni,
îngrășăminte pe bază de superfosfați micști,
îngrășăminte de grădină cu eliberare controlată,
îngrășăminte pe bază de compuși modificați
chimic, substanțe nutritive (îngrășăminte) sub
formă lichidă folosite în agricultură, îngrășăminte
foliare pentru aplicare pe recolte în timpul
perioadelor de creștere rapidă, amestecuri de
produse chimice și materiale naturale folosite ca
îngrășăminte în horticultură, îngrășăminte foliare
pentru aplicare pe recolte în timpul perioadelor
de creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură, articole
de grădinărit, jardiniere, alveole, ghivece pentru
plante, folii si plase agricole, folii izolante, folii
din plastic folosite în horticultură, folii din plastic
folosite în silvicultură, folii din plastic folosite
în agricultură, folii din materiale plastice de uz
agricol, solarii joase de tip tunel (nemetalice sau
cadre nemetalice) pentru protejarea plantelor,
materiale pentru solarii, tuburi (nemetalice)
pentru irigație, furtunuri adaptate pentru irigație,
furtunuri poroase pentru irigații, furtunuri de apă
pentru irigații, furtunuri flexibile pentru folosirea
la irigații, preparate farmaceutice, produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, erbicide
de uz agricol, pompe de apă, hidrofoare, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, echipament pentru agricultură, scule
de grădinărit (electrice), dispozitive pentru
grădinărit electrice, produse alimentare și hrană
pentru animale, hrană mixtă pentru animale,
hrană pentru animale de companie, hrană
pentru animale domestice, mori și mașini de
râșnit, sobe, șemineuri, vopsea pentru exterior,
vopsea pentru interior, vopsea poliuretanică,
vopsea email, baițuri (ca vopsea), vopsea
colorată pentru fațade, vopsea de protecție
împotriva ruginii, lacuri, vopsele, firnisuri,

substanțe de protecție contra ruginii și contra
deteriorării lemnului, coloranți, vopsele, uleiuri
pentru lemn, lacuri pentru lemn, uleiuri pentru
tratarea lemnului, lacuri pentru protejarea
lemnului, lacuri pentru decorarea lemnului,
uleiuri pentru conservarea lemnului, conservanți
pentru metale (vopsele), produse anticorosive
pentru metale, substraturi (vopsele) folosite pe
metale, conservanți beton (vopsele), vopsele
pentru pardoseli din beton, produse pentru
conservarea betonului (vopsele), produse pentru
etanșeizarea betonului (vopsele), produse
pentru protejarea betonului (vopsele), acoperiri
rezistente la intemperii (vopsele) pentru beton,
materiale de protecție a betonului împotriva
apei (vopsele sau uleiuri), ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de
bucătărie și veselă, vase de bucătărie,
ustensile de bucătărie, produse din ceramică
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
bureți abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curățare), tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),
detergenți, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți de uz
casnic, detergenți de uz menajer, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
lavete de spălat vase, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
cuie, cabluri și fire neelectrice din metale
comune, mici articole de fierărie, lacăte,
plintă nemetalică, materiale, nu din metal,
pentru edificare și construcție, adezivi pentru
izolare, materiale de călăfătuire, etanșare
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nu din metal, adezivi, articole de feronerie,
produse cosmetice, tacâmuri și veselă de unică
folosință, din plastic, produse de etanșare
cu silicon, materiale de etanșare din silicon
pentru uz general, spumă poliuretanică pentru
izolare, unelte pentru agricultură, grădinărit și
peisagistică, unelte metalice pentru construcții,
scule și instrumente de mână acționate
manual, materiale de construcție din oțel,
materiale de construcție, refractare, nemetalice,
materiale de construcție din beton, materiale
de construcție din piatră naturală, materiale
de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
materiale de construcție din piatră artificială,
materiale de construcție nemetalice pentru
izolarea scurgerilor, componente de construcție
pentru fațade din materiale nemetalice, materiale
și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, materiale, nu din metal, pentru
edificare și construcție, conducte rigide, nu
din metal, pentru edificare, asfalt, smoală,
gudron și bitum, construcții transportabile, nu din
metal, monumente nemetalice, mașini, mașini-
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unelte, unelte acționate electric, motoare (cu
excepția motoarelor pentru vehiculele terestre) ,
componente de cuplare și transmisie a mașinilor,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât unelte de mână
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
mobilier pentru casă, birou și grădină, a produse
care ţin de domeniul decoraţiunilor interioare şi
exterioare, pieselor de mobilier, articolelor de
masă, lenjeriei de casă, amenajării şi echipării
interioare şi exterioare a casei, grădinăritului,
bricolajului, utilajelor , foi din polietilenă extrudată
pentru construcția de sere, plastic semiprelucrat
sub formă de folie, materiale și articole izolante
și opritoare, polietilenă pentru acoperirea
semințelor, polietilenă pentru acoperirea
plantelor, polietilenă pentru acoperirea solului,
articole și materiale pentru izolare termică, folii
izolante, folii de polietilenă pentru izolare, folii
din plastic folosite în horticultură, folii din plastic
folosite în silvicultură, folii de materiale plastice
pentru uz agricol, folii de plastic biodegradabile
de uz agricol, materiale plastice sub formă de folii
(produse semifabricate), folii de polipropilenă,
altele decât cele pentru împachetare, folii
din polietilenă pentru așezare peste cadrele
structurilor agricole, folii de polietilenă pentru
așezare pe sol pentru suprimarea buruienilor,
folii din poliester (altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat), folii din polietilenă
(altele decât cele pentru împachetat sau
ambalat), folii din polipropilenă, altele decât
cele pentru împachetat sau ambalat, reclama,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou in
legatura cu îngrășăminte, îngrășăminte naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați
(îngrășăminte),
îngrășăminte
artificiale,
îngrășăminte
sintetice,
fosfați
(îngrășăminte),
îngrășăminte
amestecate,
îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, îngrășăminte pentru semințe,
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte
pentru grădină, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, îngrășăminte sintetice
de fermă, îngrăşăminte biologice nonchimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte

de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășământ foliar, biofertilizatori cu azot,
fertilizante complexe, biohumus, biofertilizatori,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, stimulatori de creștere (alții
decât cei de uz medical sau veterinar) ,
preparate fertilizante, fertilizante complexe,
fertilizatori lichizi, fertilizator pentru plante,
fertilizanți pentru pământ, fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, adjuvanți chimici
folosiți în agricultură, produse chimice destinate
industriei, științelor, fotografiei, agriculturii,
horticulturii și silviculturii, compost, gunoi
de grajd, îngrășăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie și știință, erbicide,
erbicide biologice, erbicide de uz agricol,
fungicide, fungicide biologice, fungicide de uz
agricol, fungicide pentru eliminarea dăunătorilor,
insecticide, insecticide de uz agricol, acaricide,
acaricide de uz agricol, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, a produse agricole, de
acvacultură, horticole și forestiere, brute și
neprelucrate, cereale și semințe crude și
neprocesate, plante și flori naturale, bulbi,
răsaduri și semințe pentru plantare, animale vii ,
hrană și băuturi pentru animale, malt, semințe
de legume, gazon/turbă, turbă măcinată, turbă
(îngrășământ), mușchi de turbă, turbă pentru
cultivarea semințelor, turbă sub formă de
compost, turbă pentru culcuș de animale, turbă
tratată chimic folosită în agricultură, turbă tratată
chimic pentru utilizare în grădinărit, turbă care
conține oligoelemente, folosită pe post de
compost, îngrășăminte, îngrășăminte chimice,
îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte organice, îngrășăminte
pentru
plante,
îngrășăminte
pentru
pământ, compoziții pentru îngrășăminte,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, înlocuitori lichizi pentru
îngrășăminte, îngrăşăminte biologice nonchimice, îngrășăminte (soluții) cu eliberare
lentă, îngrășăminte conținând azot și magneziu,
compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
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îngrășăminte pentru agricultură din alge marine,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și pășuni,
îngrășăminte pe bază de superfosfați micști,
îngrășăminte de grădină cu eliberare controlată,
îngrășăminte pe bază de compuși modificați
chimic, substanțe nutritive (îngrășăminte) sub
formă lichidă folosite în agricultură, îngrășăminte
foliare pentru aplicare pe recolte în timpul
perioadelor de creștere rapidă, amestecuri de
produse chimice și materiale naturale folosite ca
îngrășăminte în horticultură, îngrășăminte foliare
pentru aplicare pe recolte în timpul perioadelor
de creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură, articole
de grădinărit, jardiniere, alveole, ghivece pentru
plante, folii si plase agricole, folii izolante, folii
din plastic folosite în horticultură, folii din plastic
folosite în silvicultură, folii din plastic folosite
în agricultură, folii din materiale plastice de uz
agricol, solarii joase de tip tunel (nemetalice sau
cadre nemetalice) pentru protejarea plantelor,
materiale pentru solarii, tuburi (nemetalice)
pentru irigație, furtunuri adaptate pentru irigație,
furtunuri poroase pentru irigații, furtunuri de apă
pentru irigații, furtunuri flexibile pentru folosirea
la irigații, preparate farmaceutice, produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, erbicide
de uz agricol, pompe de apă, hidrofoare, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, echipament pentru agricultură, scule
de grădinărit (electrice), dispozitive pentru
grădinărit electrice, produse alimentare și hrană
pentru animale, hrană mixtă pentru animale,
hrană pentru animale de companie, hrană
pentru animale domestice, mori și mașini de
râșnit, sobe, șemineuri, vopsea pentru exterior,
vopsea pentru interior, vopsea poliuretanică,
vopsea email, baițuri (ca vopsea), vopsea
colorată pentru fațade, vopsea de protecție
împotriva ruginii, lacuri, vopsele, firnisuri,
substanțe de protecție contra ruginii și contra
deteriorării lemnului, coloranți, vopsele, uleiuri
pentru lemn, lacuri pentru lemn, uleiuri pentru
tratarea lemnului, lacuri pentru protejarea
lemnului, lacuri pentru decorarea lemnului,
uleiuri pentru conservarea lemnului, conservanți
pentru metale (vopsele), produse anticorosive
pentru metale, substraturi (vopsele) folosite pe
metale, conservanți beton (vopsele), vopsele
pentru pardoseli din beton, produse pentru
conservarea betonului (vopsele), produse pentru
etanșeizarea betonului (vopsele), produse
pentru protejarea betonului (vopsele), acoperiri
rezistente la intemperii (vopsele) pentru beton,
materiale de protecție a betonului împotriva
apei (vopsele sau uleiuri), ustensile și recipienți

pentru menaj sau bucătărie, articole de
bucătărie și veselă, vase de bucătărie,
ustensile de bucătărie, produse din ceramică
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
bureți abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curățare), tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),
detergenți, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți de uz
casnic, detergenți de uz menajer, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
lavete de spălat vase, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
cuie, cabluri și fire neelectrice din metale
comune, mici articole de fierărie, lacăte,
plintă nemetalică, materiale, nu din metal,
pentru edificare și construcție, adezivi pentru
izolare, materiale de călăfătuire, etanșare
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nu din metal, adezivi, articole de feronerie,
produse cosmetice, tacâmuri și veselă de unică
folosință, din plastic, produse de etanșare
cu silicon, materiale de etanșare din silicon
pentru uz general, spumă poliuretanică pentru
izolare, unelte pentru agricultură, grădinărit și
peisagistică, unelte metalice pentru construcții,
scule și instrumente de mână acționate
manual, materiale de construcție din oțel,
materiale de construcție, refractare, nemetalice,
materiale de construcție din beton, materiale
de construcție din piatră naturală, materiale
de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
materiale de construcție din piatră artificială,
materiale de construcție nemetalice pentru
izolarea scurgerilor, componente de construcție
pentru fațade din materiale nemetalice, materiale
și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, materiale, nu din metal, pentru
edificare și construcție, conducte rigide, nu
din metal, pentru edificare, asfalt, smoală,
gudron și bitum, construcții transportabile, nu din
metal, monumente nemetalice, mașini, mașiniunelte, unelte acționate electric, motoare (cu
excepția motoarelor pentru vehiculele terestre),
componente de cuplare și transmisie a mașinilor,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât unelte de mână
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
mobilier pentru casă, birou și grădină, a produse
care ţin de domeniul decoraţiunilor interioare şi
exterioare, pieselor de mobilier, articolelor de
masă, lenjeriei de casă, amenajării şi echipării
interioare şi exterioare a casei, grădinăritului,
bricolajului, utilajelor, foi din polietilenă extrudată
pentru construcția de sere, plastic semiprelucrat
sub formă de folie, materiale și articole izolante
și opritoare, polietilenă pentru acoperirea
semințelor, polietilenă pentru acoperirea
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plantelor, polietilenă pentru acoperirea solului,
articole și materiale pentru izolare termică,
folii izolante, folii de polietilenă pentru izolare,
folii din plastic folosite în horticultură, folii din
plastic folosite în silvicultură, folii de materiale
plastice pentru uz agricol, folii de plastic
biodegradabile de uz agricol, materiale plastice
sub formă de folii (produse semifabricate),
folii de polipropilenă, altele decât cele pentru
împachetare, folii din polietilenă pentru așezare
peste cadrele structurilor agricole, folii de
polietilenă pentru așezare pe sol pentru
suprimarea buruienilor, folii din poliester (altele
decât cele pentru împachetat sau ambalat),
folii din polietilenă (altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat), folii din polipropilenă,
altele decât cele pentru împachetat sau ambalat,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la îngrășăminte, îngrășăminte naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați
(îngrășăminte),
îngrășăminte
artificiale,
îngrășăminte
sintetice,
fosfați
(îngrășăminte),
îngrășăminte
amestecate,
îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, îngrășăminte pentru semințe,
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte
pentru grădină, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, îngrășăminte sintetice
de fermă, îngrăşăminte biologice nonchimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășământ foliar, biofertilizatori cu azot,
fertilizante complexe, biohumus, biofertilizatori,

stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, stimulatori de creștere (alții
decât cei de uz medical sau veterinar),
preparate fertilizante, fertilizante complexe,
fertilizatori lichizi, fertilizator pentru plante,
fertilizanți pentru pământ, fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, adjuvanți chimici
folosiți în agricultură, produse chimice destinate
industriei, științelor, fotografiei, agriculturii,
horticulturii și silviculturii, compost, gunoi
de grajd, îngrășăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie și știință, erbicide,
erbicide biologice, erbicide de uz agricol,
fungicide, fungicide biologice, fungicide de uz
agricol, fungicide pentru eliminarea dăunătorilor,
insecticide, insecticide de uz agricol, acaricide,
acaricide de uz agricol, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, a produse agricole, de
acvacultură, horticole și forestiere, brute și
neprelucrate, cereale și semințe crude și
neprocesate, plante și flori naturale, bulbi,
răsaduri și semințe pentru plantare, animale vii ,
hrană și băuturi pentru animale, malt, semințe
de legume, gazon/turbă, turbă măcinată, turbă
(îngrășământ), mușchi de turbă, turbă pentru
cultivarea semințelor, turbă sub formă de
compost, turbă pentru culcuș de animale, turbă
tratată chimic folosită în agricultură, turbă tratată
chimic pentru utilizare în grădinărit, turbă care
conține oligoelemente, folosită pe post de
compost, îngrășăminte, îngrășăminte chimice,
îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte organice, îngrășăminte
pentru
plante,
îngrășăminte
pentru
pământ, compoziții pentru îngrășăminte,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, înlocuitori lichizi pentru
îngrășăminte, îngrăşăminte biologice nonchimice, îngrășăminte (soluții) cu eliberare
lentă, îngrășăminte conținând azot și magneziu,
compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
îngrășăminte pentru agricultură din alge marine,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și pășuni,
îngrășăminte pe bază de superfosfați micști,
îngrășăminte de grădină cu eliberare controlată,
îngrășăminte pe bază de compuși modificați
chimic, substanțe nutritive (îngrășăminte) sub
formă lichidă folosite în agricultură, îngrășăminte
foliare pentru aplicare pe recolte în timpul
perioadelor de creștere rapidă, amestecuri de
produse chimice și materiale naturale folosite ca
îngrășăminte în horticultură, îngrășăminte foliare
pentru aplicare pe recolte în timpul perioadelor
de creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură, articole

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25/10/2022

de grădinărit, jardiniere, alveole, ghivece pentru
plante, folii si plase agricole, folii izolante, folii
din plastic folosite în horticultură, folii din plastic
folosite în silvicultură, folii din plastic folosite
în agricultură, folii din materiale plastice de uz
agricol, solarii joase de tip tunel (nemetalice sau
cadre nemetalice) pentru protejarea plantelor,
materiale pentru solarii, tuburi (nemetalice)
pentru irigație, furtunuri adaptate pentru irigație,
furtunuri poroase pentru irigații, furtunuri de apă
pentru irigații, furtunuri flexibile pentru folosirea
la irigații, preparate farmaceutice, produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, erbicide
de uz agricol, pompe de apă, hidrofoare, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, echipament pentru agricultură, scule
de grădinărit (electrice), dispozitive pentru
grădinărit electrice, produse alimentare și hrană
pentru animale, hrană mixtă pentru animale,
hrană pentru animale de companie, hrană
pentru animale domestice, mori și mașini de
râșnit, sobe, șemineuri, vopsea pentru exterior,
vopsea pentru interior, vopsea poliuretanică,
vopsea email, baițuri (ca vopsea), vopsea
colorată pentru fațade, vopsea de protecție
împotriva ruginii, lacuri, vopsele, firnisuri,
substanțe de protecție contra ruginii și contra
deteriorării lemnului, coloranți, vopsele, uleiuri
pentru lemn, lacuri pentru lemn, uleiuri pentru
tratarea lemnului, lacuri pentru protejarea
lemnului, lacuri pentru decorarea lemnului,
uleiuri pentru conservarea lemnului, conservanți
pentru metale (vopsele), produse anticorosive
pentru metale, substraturi (vopsele) folosite pe
metale, conservanți beton (vopsele), vopsele
pentru pardoseli din beton, produse pentru
conservarea betonului (vopsele), produse pentru
etanșeizarea betonului (vopsele), produse
pentru protejarea betonului (vopsele), acoperiri
rezistente la intemperii (vopsele) pentru beton,
materiale de protecție a betonului împotriva
apei (vopsele sau uleiuri), ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de
bucătărie și veselă, vase de bucătărie,
ustensile de bucătărie, produse din ceramică
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
bureți abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curățare), tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),
detergenți, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți de uz
casnic, detergenți de uz menajer, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
lavete de spălat vase, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
cuie, cabluri și fire neelectrice din metale
comune, mici articole de fierărie, lacăte,

plintă nemetalică, materiale, nu din metal,
pentru edificare și construcție, adezivi pentru
izolare, materiale de călăfătuire, etanșare
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nu din metal, adezivi, articole de feronerie,
produse cosmetice, tacâmuri și veselă de unică
folosință, din plastic, produse de etanșare
cu silicon, materiale de etanșare din silicon
pentru uz general, spumă poliuretanică pentru
izolare, unelte pentru agricultură, grădinărit și
peisagistică, unelte metalice pentru construcții,
scule și instrumente de mână acționate
manual, materiale de construcție din oțel,
materiale de construcție, refractare, nemetalice,
materiale de construcție din beton, materiale
de construcție din piatră naturală, materiale
de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
materiale de construcție din piatră artificială,
materiale de construcție nemetalice pentru
izolarea scurgerilor, componente de construcție
pentru fațade din materiale nemetalice, materiale
și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, materiale, nu din metal, pentru
edificare și construcție, conducte rigide, nu
din metal, pentru edificare, asfalt, smoală,
gudron și bitum, construcții transportabile, nu din
metal, monumente nemetalice, mașini, mașiniunelte, unelte acționate electric, motoare (cu
excepția motoarelor pentru vehiculele terestre),
componente de cuplare și transmisie a mașinilor,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât unelte de mână
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
mobilier pentru casă, birou și grădină, a produse
care ţin de domeniul decoraţiunilor interioare şi
exterioare, pieselor de mobilier, articolelor de
masă, lenjeriei de casă, amenajării şi echipării
interioare şi exterioare a casei, grădinăritului,
bricolajului, utilajelor, foi din polietilenă extrudată
pentru construcția de sere, plastic semiprelucrat
sub formă de folie, materiale și articole izolante
și opritoare, polietilenă pentru acoperirea
semințelor, polietilenă pentru acoperirea
plantelor, polietilenă pentru acoperirea solului,
articole și materiale pentru izolare termică, folii
izolante, folii de polietilenă pentru izolare, folii
din plastic folosite în horticultură, folii din plastic
folosite în silvicultură, folii de materiale plastice
pentru uz agricol, folii de plastic biodegradabile
de uz agricol, materiale plastice sub formă de folii
(produse semifabricate), folii de polipropilenă,
altele decât cele pentru împachetare, folii
din polietilenă pentru așezare peste cadrele
structurilor agricole, folii de polietilenă pentru
așezare pe sol pentru suprimarea buruienilor,
folii din poliester (altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat), folii din polietilenă
(altele decât cele pentru împachetat sau
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ambalat), folii din polipropilenă, altele decât
cele pentru împachetat sau ambalat, servicii
de informatii comerciale furnizate online prin
internet sau o retea globala de calculatoare, cu
privire la îngrășăminte, îngrășăminte naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați
(îngrășăminte),
îngrășăminte
artificiale,
îngrășăminte
sintetice,
fosfați
(îngrășăminte),
îngrășăminte
amestecate,
îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, îngrășăminte pentru semințe,
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte
pentru grădină, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, îngrășăminte sintetice
de fermă, îngrăşăminte biologice nonchimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășământ foliar, biofertilizatori cu azot,
fertilizante complexe, biohumus, biofertilizatori,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, stimulatori de creștere (alții
decât cei de uz medical sau veterinar),
preparate fertilizante, fertilizante complexe,
fertilizatori lichizi, fertilizator pentru plante,
fertilizanți pentru pământ, fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, adjuvanți chimici
folosiți în agricultură, produse chimice destinate
industriei, științelor, fotografiei, agriculturii,
horticulturii și silviculturii, compost, gunoi
de grajd, îngrășăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie și știință, erbicide,
erbicide biologice, erbicide de uz agricol,
fungicide, fungicide biologice, fungicide de uz
agricol, fungicide pentru eliminarea dăunătorilor,
insecticide, insecticide de uz agricol, acaricide,

acaricide de uz agricol, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, a produse agricole, de
acvacultură, horticole și forestiere, brute și
neprelucrate, cereale și semințe crude și
neprocesate, plante și flori naturale, bulbi,
răsaduri și semințe pentru plantare, animale vii ,
hrană și băuturi pentru animale, malt, semințe
de legume, gazon/turbă, turbă măcinată, turbă
(îngrășământ), mușchi de turbă, turbă pentru
cultivarea semințelor, turbă sub formă de
compost, turbă pentru culcuș de animale, turbă
tratată chimic folosită în agricultură, turbă tratată
chimic pentru utilizare în grădinărit, turbă care
conține oligoelemente, folosită pe post de
compost, îngrășăminte, îngrășăminte chimice,
îngrășăminte
multinutritive,
îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte organice, îngrășăminte
pentru
plante,
îngrășăminte
pentru
pământ, compoziții pentru îngrășăminte,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, înlocuitori lichizi pentru
îngrășăminte, îngrăşăminte biologice nonchimice, îngrășăminte (soluții) cu eliberare
lentă, îngrășăminte conținând azot și magneziu,
compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
îngrășăminte pentru agricultură din alge marine,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și pășuni,
îngrășăminte pe bază de superfosfați micști,
îngrășăminte de grădină cu eliberare controlată,
îngrășăminte pe bază de compuși modificați
chimic, substanțe nutritive (îngrășăminte) sub
formă lichidă folosite în agricultură, îngrășăminte
foliare pentru aplicare pe recolte în timpul
perioadelor de creștere rapidă, amestecuri de
produse chimice și materiale naturale folosite ca
îngrășăminte în horticultură, îngrășăminte foliare
pentru aplicare pe recolte în timpul perioadelor
de creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură, articole
de grădinărit, jardiniere, alveole, ghivece pentru
plante, folii si plase agricole, folii izolante, folii
din plastic folosite în horticultură, folii din plastic
folosite în silvicultură, folii din plastic folosite
în agricultură, folii din materiale plastice de uz
agricol, solarii joase de tip tunel (nemetalice sau
cadre nemetalice) pentru protejarea plantelor,
materiale pentru solarii, tuburi (nemetalice)
pentru irigație, furtunuri adaptate pentru irigație,
furtunuri poroase pentru irigații, furtunuri de apă
pentru irigații, furtunuri flexibile pentru folosirea
la irigații, preparate farmaceutice, produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, erbicide
de uz agricol, pompe de apă, hidrofoare, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
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silvice, echipament pentru agricultură, scule
de grădinărit (electrice), dispozitive pentru
grădinărit electrice, produse alimentare și hrană
pentru animale, hrană mixtă pentru animale,
hrană pentru animale de companie, hrană
pentru animale domestice, mori și mașini de
râșnit, sobe, șemineuri, vopsea pentru exterior,
vopsea pentru interior, vopsea poliuretanică,
vopsea email, baițuri (ca vopsea), vopsea
colorată pentru fațade, vopsea de protecție
împotriva ruginii, lacuri, vopsele, firnisuri,
substanțe de protecție contra ruginii și contra
deteriorării lemnului, coloranți, vopsele, uleiuri
pentru lemn, lacuri pentru lemn, uleiuri pentru
tratarea lemnului, lacuri pentru protejarea
lemnului, lacuri pentru decorarea lemnului,
uleiuri pentru conservarea lemnului, conservanți
pentru metale (vopsele), produse anticorosive
pentru metale, substraturi (vopsele) folosite pe
metale, conservanți beton (vopsele), vopsele
pentru pardoseli din beton, produse pentru
conservarea betonului (vopsele), produse pentru
etanșeizarea betonului (vopsele), produse
pentru protejarea betonului (vopsele), acoperiri
rezistente la intemperii (vopsele) pentru beton,
materiale de protecție a betonului împotriva
apei (vopsele sau uleiuri), ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de
bucătărie și veselă, vase de bucătărie,
ustensile de bucătărie, produse din ceramică
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
bureți abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curățare), tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),
detergenți, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți de uz
casnic, detergenți de uz menajer, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
lavete de spălat vase, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
cuie, cabluri și fire neelectrice din metale
comune, mici articole de fierărie, lacăte,
plintă nemetalică, materiale, nu din metal,
pentru edificare și construcție, adezivi pentru
izolare, materiale de călăfătuire, etanșare
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nu din metal, adezivi, articole de feronerie,
produse cosmetice, tacâmuri și veselă de unică
folosință, din plastic, produse de etanșare
cu silicon, materiale de etanșare din silicon
pentru uz general, spumă poliuretanică pentru
izolare, unelte pentru agricultură, grădinărit și
peisagistică, unelte metalice pentru construcții,
scule și instrumente de mână acționate
manual, materiale de construcție din oțel,
materiale de construcție, refractare, nemetalice,
materiale de construcție din beton, materiale
de construcție din piatră naturală, materiale

de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
materiale de construcție din piatră artificială,
materiale de construcție nemetalice pentru
izolarea scurgerilor, componente de construcție
pentru fațade din materiale nemetalice, materiale
și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, materiale, nu din metal, pentru
edificare și construcție, conducte rigide, nu
din metal, pentru edificare, asfalt, smoală,
gudron și bitum, construcții transportabile, nu din
metal, monumente nemetalice, mașini, mașiniunelte, unelte acționate electric, motoare (cu
excepția motoarelor pentru vehiculele terestre),
componente de cuplare și transmisie a mașinilor,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât unelte de mână
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
mobilier pentru casă, birou și grădină, a produse
care ţin de domeniul decoraţiunilor interioare şi
exterioare, pieselor de mobilier, articolelor de
masă, lenjeriei de casă, amenajării şi echipării
interioare şi exterioare a casei, grădinăritului,
bricolajului, utilajelor, foi din polietilenă extrudată
pentru construcția de sere, plastic semiprelucrat
sub formă de folie, materiale și articole izolante
și opritoare, polietilenă pentru acoperirea
semințelor, polietilenă pentru acoperirea
plantelor, polietilenă pentru acoperirea solului,
articole și materiale pentru izolare termică,
folii izolante, folii de polietilenă pentru izolare,
folii din plastic folosite în horticultură, folii din
plastic folosite în silvicultură, folii de materiale
plastice pentru uz agricol, folii de plastic
biodegradabile de uz agricol, materiale plastice
sub formă de folii (produse semifabricate),
folii de polipropilenă, altele decât cele pentru
împachetare, folii din polietilenă pentru așezare
peste cadrele structurilor agricole, folii de
polietilenă pentru așezare pe sol pentru
suprimarea buruienilor, folii din poliester (altele
decât cele pentru împachetat sau ambalat),
folii din polietilenă (altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat), folii din polipropilenă,
altele decât cele pentru împachetat sau
ambalat, conducerea şi administrarea afacerilor,
gestiunea afacerilor comerciale, relaţii publice
şi relatii cu clienţii, servicii de comercializare,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, compilarea şi sistematizarea
informatiilor în baze de date computerizate,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
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import și export, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07650
25/10/2022
DANIELA ELENA DARDEA, STR.
ȘTEFAN CEL MARE NR. 17,
AP. 2, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

CONTA SOLUTIONS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software de contabilitate, mașini de calcul
pentru contabilitate, software de calculator
pentru contabilitate inter-rețea în domeniul
telecomunicațiilor.
16. Registre (contabilitate).
35. Contabilitate, contabilitate managerială,
contabilitate
informatizată,
contabilitate
computerizată,
contabilitate
analitică,
contabilitate administrativă, contabilitate de
gestiune, consiliere (contabilitate) fiscală,
consultanță fiscală (contabilitate), consultanță
(contabilitate) fiscală, contabilitate și audit,
contabilitate
pentru
terți,
planificarea
obligațiilor fiscale (contabilitate), servicii de
contabilitate computerizată, evidență contabilă
și contabilitate, contabilitate, în special evidență
contabilă, consultanţă cu privire la contabilitate,
consultanță și informații privind contabilitatea,
servicii de contabilitate pentru taxe școlare,
servicii de contabilitate pentru taxele școlare,
servicii de contabilitate și evidență contabilă,
servicii de consultanță în contabilitatea
comercială, pregătirea evaluării computerizate
în vedera impozitării (contabilitate), servicii de
contabilitate pentru fonduri de pensie, furnizare
de informații în materie de contabilitate, servicii
de contabilitate pentru fuziuni și achiziții,
servicii de contabilitate privind conturi de
creanțe, consiliere în domeniul afacerilor cu
privire la contabilitate, servicii de contabilitate
privind costurile în întreprinderi agricole, servicii
de consiliere referitoare la declarațiile de
venit (contabilitate), servicii de consultanță și
informare cu privire la contabilitate, urmărirea
și monitorizarea consumului de energie pentru
terți pentru contabilitate și audit, urmărirea și
monitorizarea fluctuațiilor prețurilor la benzină
pentru terți pentru contabilitate și audit

36. Consultanță

fiscală (nu contabilitate),
consiliere fiscală (nu contabilitate), planificare
fiscală (nu contabilitate), acordare de
consultanță fiscală (nu contabilitate), servicii
în
materie
fiscală
(nu
contabilitate),
consultanță privind rambursarea impozitelor (nu
contabilitate), servicii de consultanță fiscală (nu
contabilitate)
41. Instrucțiuni în materie de contabilitate
───────
(210)
(151)
(732)

M 2022 07651
25/10/2022
PREMIUM TACOS CHAIN S.R.L.,
STR. KRAKOVIA NR. 6, CAM.
2, BL. C2, ET. 5, AP. 24, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

tacos KING french tacos
(531)

Clasificare Viena:
08.07.17; 27.05.01; 27.05.24; 26.01.04;
29.01.15
(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), maro (HEX #b05a3f), galben
(HEX #fff533, HEX #e9c38d), portocaliu
(HEX #db8a49), alb (HEX #ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii alimentație publică, servicii oferite de
restaurant, servicii oferite de fast food.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 07652
25/10/2022
FINESSE ICE CREAM S.R.L., BDUL MIHAIL KOGĂLNICEANU
NR. 6, BL. F5, SC. 3, ET. 3, AP.
54, JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(540)

M 2022 07653
25/10/2022
CREATIV PRO DESIGN, B-DUL
METALURGIEI NR. 2B, BL. A,
SC. 4, ET. 3, AP. 34, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, BL. 1,
SC. A, ET.1, AP. 5, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 040171, ROMANIA

za'art THE ROAD OF ART
(531)

f FINESSE gelato & prosecco
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Înghețată
35. Servicii de comerț cu înghețată.
43. Servicii alimentație publică
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Organizare și coordonare de expoziții
și spectacole comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare.
41. Activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, servicii oferite de ateliere
organizate în scopuri culturale, servicii oferite
de ateliere organizate în scopuri educative,
servicii oferite de ateliere recreative, organizarea
de expoziții de artă, furnizare de activități
culturale, furnizare de activități recreative,
furnizare de informații despre activități culturale,
organizare de expoziții în scopuri culturale,
organizarea de expoziții cu scopuri educative,
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organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, coordonare de evenimente culturale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
servicii de expoziții de artă, organizarea
și conducerea de workshop-uri, publicarea
de materiale multimedia online, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07654
25/10/2022
MOJO YACHTING CLUB SRL,
STR. MIHAIL SADOVEANU NR.12,
SAT LIMANU, JUD. CONSTANȚA,
COMUNA LIMANU, CONSTANȚA,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

MOJO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:gri, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Antrenamente sportive, activități sportive,
servicii sportive, organizarea turneelor sportive,
furnizarea instalațiilor sportive, organizare de
competiții sportive și evenimente sportive,

organizare de activități sportive și competiții
sportive, organizare de evenimente sportive,
competiții și turnee sportive, producție de
evenimente sportive, organizarea de competiții
sportive, organizare de turnee sportive,
coordonare de evenimente sportive, arbitraj în
cadrul evenimentelor sportive, servicii furnizate
de cluburi sportive, servicii de antrenament
pentru activități sportive, organizare de
evenimente și concursuri sportive, organizare
de activități sportive sau competiții, pregătire
cu privire la activități sportive, cursuri de
pregătire în activități sportive, organizare și
coordonare de competiții sportive, organizare,
planificare și coordonare de competiții sportive,
antrenament (instruire), servicii de antrenamente
fizice, organizare de antrenamente de sport,
organizarea de cursuri, antrenament și
instruire în domeniul sportului, management
de evenimente pentru cluburi sportive, punere
la dispoziție de instalații pentru cluburi
sportive, organizare de competiții recreative,
organizarea de competiții sportiv, administrare
(organizare) de competiții, organizare de
competiții pentru divertisment, organizare și
coordonare de competiții, organizare de
competiții și evenimente sportive, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de competiții sub formă de curse, furnizare
de instalații pentru turnee sportiv, organizare și
coordonare de evenimente sportive, producție
de evenimente sportive pentru televiziune,
servicii de divertisment sub forma de evenimente
sportive, divertisment, servicii de divertisment,
organizare de evenimente recreative.
43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant
și bar, servicii oferite de snack-baruri, servicii
oferite de localuri tip snack-bar, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de mâncare destinată
consumului imediat, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), asigurarea de hrană și
băuturi, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, cazare temporară, servicii
de ospitalitate (cazare), furnizare de cazare
temporară, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07655
25/10/2022
NOBILA CASA SRL, STR. BUNĂ
ZIUA NR. 37, BL. E1B, SC. 1,
PARTER, AP.4, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400495, CLUJ,
ROMANIA
INTEGRATOR CONSULTING SRL,
STR. DUNĂRII NR. 25 BL. C1, AP.
5, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400593, CLUJ, ROMANIA

ELITE CITY

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, îndeosebi de apă, gaz, electrice, de
internet.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07656
25/10/2022
PETRACHE INDUSTRIES SRL,
STR. PINULUI NR. 11, JUD.
BUZĂU, ALICENI, 127486, BUZĂU,
ROMANIA

Herum

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Ustensile pentru manechiură și pedichiură,
pulverizatoare
manuale
cu
pompă,
pulverizatoare (unelte acționate manual),
suporturi pentru foarfece, pensete, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, aparate de curățat legume, acționate
manual, aparate de feliat legume, argintărie
(cuțite, furculițe și linguri), cutii pentru tacâmuri,
cutite de friptura, cuțit mic de bucătărie
pentru cojirea fructelor și legumelor, cuțite
biodegradabile, cuțite de brânză, neelectrice,
cuțite de bucătărie, cuțite de bucătărie
(neelectrice), cuțite de bucătărie cu lamă subțire,
cuțite de bucătărie folosite de bucătari, cuțite de

bucătărie japoneze pentru tocat mărunt, cuțite de
bucătărie pentru felierea peștelui, cuțite de feliat
brânză (acționate manual), cuțite de masă, cuțite
de masă din oțel inoxidabil, cuțite de menaj,
cuțite de pâine (acționate manual), cuțite de
tăiat fructe, cuțite de unică folosință, cuțite de
întins (tacâmuri), cuțite din argint masiv, cuțite din
ceramică, cuțite manuale pentru uz casnic, cuțite
multifuncționale, cuțite pentru brânzeturi, cuțite
pentru curățat legume (instrumente de mână),
cuțite pentru curățat pește, cuțite, furculițe și
linguri, cuțite pentru decojire, cuțite pentru
decupat dovleac, cuțite pentru filetat, cuțite
pentru fructe, cuțite pentru grapefruit, cuțite
pentru legume, cuțite pentru pescuit, cuțite
pentru pizza, cuțite pentru pizza, neelectrice,
cuțite pentru pâine (acționate manual), cuțite
pentru tăiat carnea, cuțite pentru unt, decojitoare
de legume, non-electrice, deschizătoare de
stridii, deschizătoare neelectrice de conserve,
dispozitive de curățat boabele de porumb,
acționate manual, dispozitive de curățat
cartofi (cuțite), dispozitive de curățat cartofi
(instrumente manuale), dispozitive de feliat ouă,
neelectrice, dispozitive de tăiat alimente în
cuburi, acționate manual, dispozitive de tăiat
fructe cu acționare manuală, dispozitive de
tăiat pizza, neelectrice, dispozitive de tăiere
a ambalajului de plastic de protecție de
pe sticlele de vin, dispozitive manuale de
decojit legumele (cuțite), dispozitive neelectrice
de feliat alimente, dispozitive pentru feliat
brânza, dispozitive pentru feliat ouă, dispozitive
pentru scos miezul din legume, dispozitive
pentru tăiat pizza, dispozitive pentru tăiat
torturi, foarfece pentru pizza, foarfeci pentru
carne de pasăre, furci, furculițe, furculițe
biodegradabile, furculițe de masă din oțel
inoxidabil, furculițe de pește, dispozitive pentru
tăiat pastele (acționate manual), feliatoare de
banane, acționate manual, feliatoare de brânză,
neelectrice, feliatoare de legume, feliatoare de
legume acționate manual, feliatoare de legume,
acționate manual, feliatoare, acționate manual,
foarfece de bucătărie, furculițe de salată,
furculițe de unică folosință, furculițe din argint
masiv, furculițe din metal prețios, furculițe pentru
fondue, furculițe pentru friptură, furculițe pentru
melci, furculițe și linguri, gheare pentru carne,
instrumente de decorticat creveți, instrumente de
scos miezul din fructe, instrumente neelectrice
de tăiat usturoiul, instrumente pentru decantarea
lichidelor (unelte manuale), instrumente pentru
decojirea fructelor, non-electrice, instrumente
pentru decojirea portocalelor, non-electrice,
instrumente pentru extragerea cotoarelor de
măr, instrumente pentru scoaterea solzilor
de pește, linguri, linguri (unelte manuale),

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25/10/2022

linguri biodegradabile, linguri confecționate din
metale prețioase, linguri de supă, linguri
de unică folosință, linguri din argint masiv,
linguri din oțel inoxidabil, linguri, furculițe și
cuțite de masă din plastic, linguri, furculițe
și cuțite de masă pentru bebeluși, lingurițe
ca suvenire de colecție, lingurițe de cafea,
lingurițe de ceai, lingurițe pentru grepfrut,
maşini de tăiat fructe cu acţionare manuală,
mașini de tocat, acționate manual, mașini de
tăiat (pâine) (acționate manual), mânere pentru
cuțite, nivelatoare pentru torturi, procesoare de
alimente acționate manual, racletă manuală de
depielițat pește, răzuitoare (cuțite), răzătoare
de legume acționate manual, răzători de
bucătărie, satâre (cuțite), seturi de tacâmuri,
seturi de tacâmuri realizate din metale prețioase,
spiralizatoare de legume, acționate manual,
tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri), tacâmuri
biodegradabile, tacâmuri din metal prețios pentru
tăiat, tacâmuri din metale prețioase, tacâmuri
pentru copii, tacâmuri speciale pentru bebeluși,
tacâmuri și veselă de unică folosință, din plastic,
tocătoare de carne (satâre), tocătoare de carne
(unelte manuale), tocătoare de legume (unelte
manuale), tocătoare, neelectrice, pentru usturoi,
tăietoare de bagel fiind cuțite, tăietoare de
fructe, tăietoare pentru cartofi prăjiți, ustensile de
mână pentru curățat ananasul, amestecătoare
(unelte manuale), amestecătoare de ciment
acționate manual, bricege multifuncționale, bare
de extensie pentru unelte manuale, buzunare
pentru unelte pentru a fi atașate la centuri
pentru unelte, centuri pentru unelte, clești de
prindere cu acționare manuală pentru plăci,
clichete (unelte), colectoare de monede, clești
de scos cuie, cuțite, cuțite pentru bricolaj, cuțite
pentru debavurat, fiare (unelte neelectrice),
fiare de călcat, non-electrice, filiere, foarfece,
foarfece de buzunar, foarfece de fire, foarfece
de hârtie, foarfece de mână (acționate manual),
foarfece de uz casnic, foarfece multifuncționale,
foarfeci, foarfece pentru cuticule, foarfece de
uz personal (electrice și neelectrice), foarfeci
(unelte acționate manual), foarfeci pentru
copii, furci (unelte manuale), genți profesionale
cu scule, clești pentru foc, lopeți pentru
șeminee, seturi de instrumente pentru șeminee,
vătraie, vătraie pentru șeminee, instrumente
pentru menținerea focului, instrumente acționate
manual, instrumente pentru curățarea coșurilor
de fum, linguri pentru saună, linguri strecurătoare
(unelte acționate manual), lopeți pentru zăpadă,
mânere din lemn pentru unelte din lemn
acționate manual, mânere pentru unelte
manuale, acționate manual, manșoane pentru
unelte de mână, mașini de tăiat, mecanisme
cu clichet (unelte acționate manual), menghine

(unelte manuale), menghine cu unghi (scule de
mână), menghine metalice, mojare și pisăloage,
opritoare pentru piese prelucrate la menghină,
pompe de mână, pompe pentru lichide (acționate
manual), pulverizatoare acționate manual, de uz
industrial sau comercial, raclete pentru schiuri,
răngi de scos cuie (unelte manuale), scule de
mână pentru perforare, acționate manual, altele
decât cele de birou, scule, acționate manual,
spatule folosite de artiști, suporturi pentru
cuțite, șorțuri pentru unelte, unelte manuale
pentru construcție, reparație și întreținere, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
suporturi pentru scule, tije de drenaj, truse
rulabile din țesături pentru ustensile manuale,
unelte acționate manual pentru îndepărtarea
distanțierelor pentru plăci, unelte cu muchie de
cauciuc (unelte acționate manual), unelte de
mână și instrumente acționate manual, unelte de
mână, acționate manual, cricuri de mână, cricuri
manuale (unelte manuale), cricuri tip crocodil
pentru vehicule (acționate manual), suporturi
pentru cricuri de mână, harpoane folosite la
pescuit, harpoane pentru pescuit.
11. Căzi, chiuvete, lavoare pentru baie
(chiuvete).
12. Claxoane pentru biciclete, grilaj auto
separator pentru câini, perne pentru copii pentru
scaunele vehiculelor, perne pentru scaune de
siguranță pentru vehicule, scaune auto de
siguranță pentru copii, scaune de siguranță
pentru bebeluși și copii pentru vehicule, scaune
de siguranță adaptate pentru a fi utilizate de
copii în vehicule, scaune de siguranță pentru
copii (pentru vehicule), scaune de siguranță
pentru copii pentru automobile, scaune de
siguranță pentru bebeluși, utilizate în vehicule,
scaune gonflabile pentru vehicule, scaune
pentru animale de companie destinate utilizării în
vehicule, scaune pentru copii folosite în vehicule,
scaune înălțătoare pentru copii, pentru vehicule,
scaune pentru transportul copiilor folosite în
vehicule, scaune înălțătoare folosite cu hamuri
de siguranță, pentru vehicule, șei de bicicletă,
coșuri de gunoi adaptate pentru folosirea în
vehicule, covorașe adaptate pentru vehicule,
cricuri (componente ale vehiculelor terestre),
pedale pentru vehicule pe două roți, sonerii
metalice pentru biciclete, mânere rotative pentru
biciclete, mânere pentru portiere de automobile,
mânere pentru schimbătorul de viteze pentru
vehicule terestre, mânere de schimbătoare de
viteze pentru vehicule, mânere de frână de mână
pentru vehicule, mânere de schimbător de viteză
pentru vehiculele terestre, componente pentru
biciclete, respectiv capete de mânere de ghidon,
protecții împotriva zgârieturilor pentru mânere
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pentru portiere de automobile, huse de protecție
împotriva vântului adaptate pentru biciclete
electrice, huse adaptate pentru biciclete, coșuri
pentru animale de companie adaptate pentru
biciclete, genți pentru biciclete, portbagaje
pentru biciclete, roți de biciclete, semnalizatoare
pentru biciclete, rasteluri pentru biciclete,
rastele pentru biciclete, plase pentru biciclete,
amortizoare pentru biciclete, angrenaje de
biciclete, axe pentru biciclete, angrenaje pentru
biciclete, spătare pentru biciclete, componente
structurale de biciclete, suporturi pentru biciclete
(piese), roți ajutătoare pentru biciclete, roți
stabilizatoare pentru biciclete, remorci pentru
biciclete (riyakah), lanțuri (componente ale
bicicletelor), frâne (componente ale bicicletelor),
butuci de roată pentru biciclete, componente
pentru biciclete, respectiv lanțuri, manete de
frână pentru biciclete, suporturi de biciclete
pentru vehicule, suporturi pentru biciclete pentru
vehicule, apărătoare de lanț pentru biciclete,
suporturi pentru biciclete (piese pentru), huse
pentru șei de biciclete, huse pentru șei
de biciclete, huse de șei pentru biciclete,
rastele pentru biciclete sau triciclete, capete de
ghidon pentru biciclete, genți pentru portbagaje
de biciclete, huse pentru furci (componente
pentru biciclete), accesorii pentru biciclete
pentru transportarea bagajului, accesorii pentru
biciclete pentru transportarea băuturilor, tije de
ghidon (componente ale bicicletelor), huse de șei
pentru biciclete sau motociclete, cadre, pentru
transport de bagaje, pentru biciclete, suporturi
pentru sticle de apă pentru biciclete, suporturi
pentru bidoane de apă pentru biciclete, pompe
de biciclete și vehicule pe două roți, dispozitive
de reparație și vulcanizare de pneuri de biciclete,
șei pentru vehicule pe două roți, biciclete sau
motociclete, apărători de noroi pentru vehicule
cu motor pe două roți sau pentru biciclete, pompe
de aer pentru vehicule cu motor pe două roți
sau biciclete, camere de aer (pentru vehicule
motorizate pe două roți sau biciclete).
14. Accesorii pentru ceasuri, ace de ceasornic,
ace pentru ceasuri, ancore (ceasornicărie),
aparate pentru cronometrarea evenimentelor
sportive, aparate și instrumente de cronometrie,
arcuri de ceas, articole de ceasornicărie,
balansiere (ceasornicărie), brelocuri în formă
de ceas, ceasuri cu brățară, brățări de ceas,
brățări metalice extensibile pentru ceasuri,
brățări metalice pentru ceasuri, brățări pentru
ceasuri de mână, butoane pentru întoarcerea
ceasurilor, cadrane (ceasornicărie), cadrane
pentru ceasornice, cadrane pentru ceasuri,
cadrane solare, casete de arc cu sistem de
blocare a axului (ceasornicărie), casete de
prezentare pentru ceasuri, casete pentru ceasuri

de mână, catarame pentru curele de ceas,
lanțuri de ceas, mecanisme de ceasornic,
ceasornice, ceasornice atomice, ceasornice cu
radio, ceasornice de călătorie, ceasornice de
sincronizare, ceasornice mici, ceasornice și
ceasuri de mână, ceasornice și piese de
ceasornic, ceasuri, casete de prezentare pentru
ceasuri, ceasuri automate, ceasuri care conțin
o funcție de joc electronic, ceasuri care conțin
o funcție de joc, ceasuri care încorporează o
funcție de telecomunicare, ceasuri cu ceramică,
ceasuri cu cuarț, ceasuri cu embleme, ceasuri
cu funcție de comunicare fără fir, ceasuri
cu lanț, ceasuri cu mecanisme cu cuarț,
ceasuri cu o funcție de memorare, ceasuri
de birou, ceasuri de buzunar, ceasuri de
cronometrare, ceasuri de masă, ceasuri de
damă, ceasuri de mână, ceasuri de mână cu
aparate gps, ceasuri de mână cu pedometre,
ceasuri de mână din argint, ceasuri de
mână din metale prețioase sau placate cu
acestea, ceasuri de mână din platină, ceasuri
de mână elegante, ceasuri de mână pentru
utilizare în aer liber, ceasuri de sincronizare
(ceasuri centrale) pentru controlul altor ceasuri,
ceasuri de șemineu, ceasuri deșteptătoare,
ceasuri deșteptătoare electronice, ceasuri
digitale, ceasuri digitale care includ radiouri,
ceasuri digitale comandate electronic, ceasuri
digitale cu cronometre automate, ceasuri din
aur, ceasuri din aur laminat, ceasuri din
metale prețioase, ceasuri electrice, ceasuri
industriale, ceasuri în miniatură, ceasuri-inel
cu LED, ceasuri mecanice, ceasuri mecanice
cu întoarcere automată, ceasuri mecanice cu
întoarcere manuală, ceasuri pentru activități
sportive, ceasuri pentru asistente, ceasuri pentru
automobile, ceasuri pentru fusuri orare, ceasuri
pentru scufundare, ceasuri pentru scufundări,
ceasuri placate cu aur, ceasuri solare, ceasuri
sportive, ceasuri și ceasuri de mână pentru
columbofili, ceasuri și ceasuri de mână în
general, coroane pentru ceasuri de mână,
cronografe, cronografe (ceasuri), cronografe
destinate utilizării ca ceasuri, cronografe
destinate utilizării ca instrumente pentru
măsurarea timpului, cronometre pentru nave,
curele de ceas, curele de ceas din metal, piele
sau plastic, curele de ceas din nailon, curele
de ceas din piele, curele de încheietură pentru
ceasuri, curele din materiale sintetice pentru
ceasuri, curele din piele pentru ceas, curele
din plastic pentru ceasuri, curele pentru ceas,
nu din piele, curele pentru ceasuri de mână,
curele pentru ceasuri din clorură de polivinil, cutii
de ceas, cutii pentru ceasuri, dulapuri pentru
ceasornice, eșapamente, indicatori de durată
digitali care afișează temperatura, instrumente
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de ceasornicărie având mecanisme cu cuarț,
instrumente de ceasornicărie confecționate
din aur, instrumente de cronometrare pentru
sport (cronometre), lanțuri de ceas, lanțuri
pentru ceasuri, limbi de ceas, mecanisme
acționate electric pentru ceasuri de mână,
mecanisme acționate electronic pentru ceasuri
de mână, închizătoare pentru ceasuri,
mecanisme de ceasornic, mecanisme de
ceasornice și ceasuri, mecanisme de ceasuri,
mecanisme pentru întoarcerea ceasurilor,
orologii stative, oscilatoare pentru ceasuri,
oscilatoare pentru ceasuri mecanice, oscilatoare
pentru instrumente pentru măsurarea timpului,
oscilatoare
pentru
pendule,
pandantive
pentru lanțuri de ceas, pendule, pendule
(ceasornicărie), piese de ceas, piese de
mecanism de ceas, piese pentru ceasornice,
piese pentru ceasuri, piese și accesorii pentru
instrumente cronometrice, piese și accesorii
pentru instrumente de măsurare a timpului,
produse de ceasornicărie, ceasuri de referință
(ceasuri etalon), sisteme de cronometrare
pentru sport, sticlă de ceas, instrumente
pentru măsurarea timpului, instrumente de
cronometrare, instrumente cronologice.
20. Cuști și paturi pentru animale, așternuturi
pentru pisici, cotețe pentru animale, coșuri
de dormit pentru animale domestice, nu din
metal, coșuri pentru câini, coșuri pentru pisici,
cuibare, căsuțe pentru animale de companie,
căsuțe pentru păsări, culcușuri pentru animale,
culcușuri pentru animale de companie, culcușuri
pentru animale de interior, culcușuri portabile
pentru animale de companie, cuști pentru
animale de companie, cuști pentru câini, iesle
cu grătar pentru furaje, paturi pentru animalele
de companie, paturi pentru câini, paturi pentru
păsări, perne pentru animale de companie,
perne pentru căptușit cuști de transportat
animale de companie, perne pentru căptușit
cuști pentru animale de companie, rafturi
de stupi, rame pentru stupi, ceară gofrată
pentru stupi, rafturi de stupi, stupi de albine,
stâlpi de zgâriat pentru pisici, trape pentru
pisici din materiale nemetalice, trape de acces
pentru câini/pisici nemetalice sau din zidărie,
accesorii metalice pentru expunere (mobilier),
accesorii nemetalice pentru magazin, afișaje
verticale pliabile realizate din materiale înrămate,
afișaje, standuri și indicatoare, nu din metal,
tablouri de afișare, afișe tipărite din vinil,
articole pentru afișarea prețului la punctele
de vânzare, realizate din materiale plastice,
aviziere din plută, baloane publicitare, baloane
publicitare gonflabile, benzi decorative din plastic
pentru aplicarea pe fațadele magazinelor, benzi
decorative din plastic pentru aplicarea pe

vitrine de expunere, cifre confecționate din
plastic pentru clădiri, cifre confecționate din
plastic pentru mobilier, cifre pentru plăcuțele de
înmatriculare (nemetalice), corpuri de bucătărie,
conuri rutiere de plastic, cilindri (nemetalici)
pentru identificarea păsărilor, cilindri (nemetalici)
pentru identificarea animalelor de companie,
delimitatoare (conuri de semnalizare mobile)
confecționate din materiale nemetalice, displayuri publicitare la punctul de vânzare, dulapuri
pentru prezentare (altele decât cele frigorifice),
ecrane (mobilier) pentru afișare, ecrane de
prezentare (mobilier), ecrane de prezentare
pliabile, ecrane de prezentare pliabile folosite în
expoziții, ecrane de prezentare pliabile folosite
la expuneri în conferințe, ecrane de prezentare
pliabile folosite în magazine, ecusoane din
plastic, elemente de expunere portabile pentru
vânzări (mobilier), embleme pentru vehicule,
nu din metal, firme din lemn, firme din
material plastic, grinzi pentru unități de afișare,
plăci de identitate - nemetalice, indicatoare
din lemn sau plastic, litere (altele decât
caracterele tipografice și clișeele) confecționate
în principal din materiale plastice, manechine,
mese de expunere, mobilier de expunere,
mobilier de expunere pentru puncte de vânzare,
mobilier de magazin folosit la expunerea
cartelelor, mobilier expunere mărfuri (nemetalic),
plăci înmatriculare de identitate - nemetalice,
mobilier pentru expunerea produselor, mobilier
pentru magazine, numere de casă, nemetalice,
neluminoase, numere nemetalice pentru case,
obiecte publicitare gonflabile, panou pentru
informații (aviziere) din plută, panouri de afișaj
(altele decât cele electronice), panouri de
afișare, panouri de afișare a publicității (mobilier),
panouri de afișare autocolante, panouri
de afișare publicitare, panouri de anunțuri
(indicatoare) din plută, panouri de expunere din
materiale plastice, panouri de expunere pentru
expoziții, panouri de expunere portabile pentru
afișare, panouri de expunere prevăzute cu bare
metalice pliabile și interconectabile, panouri
de expunere sub formă de mobilier, panouri
de montaj fotografic, panouri de prezentare
a bijuteriilor, panouri de prezentare pentru
spații comerciale, panouri despărțitoare pentru
prezentări, panouri din lemn pentru afișarea
reclamelor (neluminoase), panouri din materiale
plastice de uz publicitar (neluminos), panouri din
plastic pentru afișare publicitară (neluminoase),
panouri din plastic pentru afișarea reclamelor
(neluminoase), panouri din plastic transparent
care sunt părți ale recipientelor de ambalat,
panouri din porțelan pentru afișare publicitară
(neluminoase), panouri din sticlă pentru afișarea
reclamelor (neluminoase), panouri pentru
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afișarea materialelor de modelare, panouri
pentru afișarea materialelor pictoriale, panouri
pentru afișarea materialelor de tipărire, panouri
pentru afișarea materialelor grafice, panouri
pentru expoziții, panouri pentru expunere
(neluminate și nemecanizate), panouri pentru
notițe îmbrăcate în stofă și cu panglici
transversale, panouri pentru scopuri publicitare
(neluminate și nemecanizate), panouri pentru
registre, panouri pliabile pentru expunere,
panouri publicitare, panouri publicitare de
plastic, panouri publicitare din lemn, panouri/
table din material plastic, picioare pentru
panouri de expunere (nemetalice), picioare
pentru standuri de prezentare (nemetalice),
plăci confecționate din lemn, placi de identitate,
nemetalice, plăci de vinil imprimate magnetice,
plăci de înmatriculare, nemetalice, plăci din
lemn pentru scopuri publicitare (neluminoase),
plăci mobile de afișare, plăcuțe confecționate
din plastic, plăcuțe cu numere de curse
pentru biciclete, nu din metal, plăcuțe de
nume pentru uși, care nu sunt metalice,
plăcuțe de înmatriculare nemetalice pentru
vehicule, plăcuțe de înmatriculare decorative din
plastic, plăcuțe de înmatriculare pentru vehicule
(nemetalice), plăcuțe decorative (nemetalice)
pentru vehicule, plăcuțe din plastic, plăcuțe
nemetalice pentru indicarea naționalității pentru
vehicule, plăcuțe personalizate, nemetalice,
pentru vehicule, portcarturi sub formă de
panouri de prezentare, rafturi de depozitare
a echipamentului sportiv și de schi, rafturi
de depozitare pentru covorașe auto, rafturi
de magazin, rafturi de prezentare, rafturi
de prezentare mobile (mobilier), rafturi de
prezentare cu poziții multiple confecționate
din tuburi de aluminiu și oțel, rafturi de
prezentare pentru expunerea produselor în
scopul vânzării, rafturi pentru expunerea de
produse în scopuri de prezentare, rafturi pentru
tipărituri pentru prezentarea de materiale tipărite,
rame metalice pentru expozitoare (mobilier),
rafturi pentru tipărituri pentru stocarea de
materiale tipărite, rame pentru expozitoare,
rame pentru panouri de afișare, rame pentru
panouri indicatoare, semne gonflabile din plastic,
seturi de piese (vândute împreună) pentru
asamblare panouri de expunere, seturi de
piese (vândute împreună) pentru asamblare
vitrine, seturi de piese (vândute împreună)
pentru asamblarea standurilor de prezentare,
sisteme de afișare, standuri cu rame pentru
expoziții (nemetalice), standuri de expoziție
(nemetalice, altele decât structurile), standuri
de expunere asamblate, standuri de expunere
de uz universal, standuri de expunere
prevăzute cu componente structurale din metal,

standuri de mărfuri (nemetalice), standuri de
prezentare, standuri de prezentare asamblate,
standuri de prezentare nemetalice, standuri
de prezentare pentru vitrinele magazinelor,
standuri de prezentare pentru afișe, standuri
de prezentare pentru mărfuri, standuri de
prezentare pentru vânzare de produse, standuri
de prezentare portabile pentru reclame, standuri
de prezentare verticale portabile, standuri
metalice de prezentare, standuri publicitare
din carton, standuri transportabile nemetalice
de prezentare (altele decât structuri), suport
pentru broșuri (mobilier), suporturi cu mai
multe poziții (mobilier), suporturi de prezentare
acrilice, suporturi de prezentare pentru plăci
de surf, suporturi din lemn pentru panouri
indicatoare, suporturi din plastic pentru sigle
de firme, suporturi pentru bagaje ca piese de
mobilier, suporturi pentru broșuri (sub formă
de mobilier), suporturi pentru cărți de bucate,
suporturi pentru expunerea materialului de
prezentare, suporturi pentru gantere, suporturi
pentru materiale de prezentare (mobilier),
suporturi pentru peruci, suporturi pentru reviste,
suporturi pentru tejghele, suporturi pentru
utilizări multiple (mobilier), suporturi pentru
ziare, suporturi pentru șei, suporturi pivotante
(mobilier), suporturi rotative (mobilier), suporturi
transparente din plastic pentru ecusoane,
tabele de marcaj, table de jetoane cu litere
(tablouri de afișare goale), table de scris
cu cretă, pentru expunere, table pentru
prezentări, table pentru prezentări sub formă
de mobilier, table școlare magnetice folosite la
prezentări, tejghele de prezentare (neelectrice),
tejghele pentru expunere, tăblițe din lemn
sau materiale plastice, tăvi pentru tastatura
de calculator, tăvi sub formă de mobilier
de expunere în magazine, unități (mobilier)
pentru prezentarea articolelor de papetărie,
unități (mobilier) pentru prezentarea lucrărilor
de literatură, unități de expunere folosite în
scopuri promoționale, unități de expunere pentru
prezentări, unități de prezentare asamblate
(mobilier), vitrine, vitrine de expoziție, vitrine de
prezentare, vitrine de prezentare (altele decât
vitrinele frigorifice), vitrine pentru expunerea
mărfurilor, vitrine pentru prezentare, altare
pentru familii budiste (butsudan), altare shinto
pentru locuințe (kamidana), arcuri sub formă de
accesorii nemetalice pentru tapițerie, articole de
organizare de dulap (piese de mobilier), articole
pentru organizarea hainelor, articole pentru
pătuțuri (cu excepția lenjeriei de pat), așternuturi
japoneze (mobilier), accesorii (nemetalice)
pentru bufete, accesorii (nemetalice) pentru
dulapuri, accesorii de interior pentru garderobe,
accesorii pentru dulapuri (nemetalice), accesorii
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pentru mobilier, care nu sunt din metal, accesorii
pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei de pat),
agățătoare nemetalice pentru depozitare pe
rafturi, balansoare, balansoare pentru copii,
banchete cu rafturi, banchete pentru claviaturi de
piane electrice, banchete pentru pian, bancuri de
lucru, bancuri de lucru (mobilier), bănci, bănci
(mobile), bănci de lucru cu menghine (mobilier),
bănci de lucru cu menghine (nemetalice), bănci
de picnic, bănci din metal, bănci pentru teren
de golf, bănci pentru terenurile de sport, bancuri
(mese) de lucru industriale, bare (nemetalice)
pentru rafturile etajerei, bare pentru rafturi
(nemetalice), bare pentru rafturi (mobilier), baze
pentru mese, baze pentru paturi cu apă (altele
decât cele de uz medical), scaune înalte
pentru bebeluși, benzi de acoperire (nemetalice)
pentru acoperirea îmbinărilor dintre covoarele
adiacente, benzi decorative din lemn pentru
canturi utilizate pentru mobilier, benzi decorative
din lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier la
comandă, benzi decorative din materiale plastice
pentru canturi utilizate pentru mobilier încastrat,
benzi din plastic pentru protejarea marginilor
mobilierului, bibliorafturi pentru depozitarea
revistelor (mobilier), etajere pentru biblioteci,
polițe pentru biblioteci, birou de scris, birouri,
birouri (mobilier), birouri cu rulou, birouri cu
înălțime reglabilă, birouri joase în stil japonez
(wazukue), birouri mobile pentru scris, birouri
modulare (mobilier), birouri portabile, birouri și
mese, bufete auxiliare, bufete rulante (mobile),
bufeturi, butuci (mese pentru măcelari), cadre cu
rafturi, nu din metal (mobilier), cadre din lemn
(mobilier) pentru aparate electrice, cadre din
lemn (mobilier) pentru aparate electronice, cadre
pentru divane, canale pentru rafturi, canapele,
canapele (care sunt extensibile), canapele de
două locuri, canapele de perete, canapele
extensibile, canapele rabatabile, canturi din
plastic pentru mobilă, capre de lemn (mobilier),
căptușeli pentru sertare, nu din metal, carcase
pentru undițe de pescuit, cartoteci (mobilier),
casete pentru chei, casete pentru chei (mobilier),
plăci de chihlimbar sintetic, scaune de coafor,
combinație de scăunel pentru îngenunchere
și pentru așezat, pentru grădinărit, comode,
comode (mobilier), console (mobilier), console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, console nemetalice
pentru polițe, cârlige nemetalice pentru mobilier,
cărucioare (mobilier), cărucioare de servit ceaiul,
corniere (nemetalice) pentru mobilier, corpuri cu
sertare pentru depozitare (mobilier), corpuri de
birou independente, corpuri de dulapuri, cotiere
pentru mobilă, coveți nemetalice, covorașe
pentru țarcuri de bebeluși, coșuri de dormit
portabile pentru nou-născuți, coșuri împletite,

cufere care nu sunt din metal, cufere nagamochi,
cuiere pentru cravate, curele elastice (părți
componente de canapele), cutii de depozitare
pentru perne (mobilier), cutii de lemn pentru
stocarea jucăriilor, cutii de orez, cutii pentru
jucării (mobilier), cutii pentru trusouri de nounăscuți (din lemn sau plastic), cutii pentru
unelte (mobilier), dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, dispozitive de fixare nemetalice
pentru rafturi, dispozitive de ghidare pentru
sertare (nemetalice), dispozitive de reazem
pentru genunchi, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), distribuitoare
fixe de șervețele, care nu sunt metalice, divane,
divane cu spații de depozitare, divane din
lemn, divane din plastic, divane din răchită,
divane din stuf, divane din trestie, dulapuri
ca mobilier, dulapuri compartimentate, dulapuri
cu bază, dulapuri cu oglinzi, dulapuri cu
proprietăți ignifuge, dulapuri cu vitrină, dulapuri
cu încuietoare (mobilier), dulapuri de bucătărie,
dulapuri de depozitare, dulăpioare, dulăpioare
cu încuietoare pentru bagaje, dulăpioare
suspendate, dulapuri (mobilier), dulapuri de
depozitare (mobilier), dulapuri de haine, dulapuri
de siguranță, dulapuri de siguranță (mobilier),
dulapuri de siguranță nemetalice (mobilier),
dulapuri de veselă (mobilă), dulapuri din
lemn, dulapuri izolate fonic (mobilier), dulapuri
metalice, dulapuri metalice (mobilier), dulapuri
metalice rezistente la foc (mobilier), dulapuri
murale, dulapuri nemetalice pentru unelte
(goale), dulapuri încastrate, dulapuri nemetalice
rezistente la foc (mobilier), dulapuri pentru arme,
dulapuri pentru articole de ceai (chadansu),
dulapuri pentru calculatoare (mobilier), dulapuri
pentru casierii, din materiale nemetalice,
dulapuri pentru coșurile de gunoi, dulapuri
pentru depozitare (mobilier), dulapuri pentru
depozitarea articolelor, dulapuri pentru discuri
(mobilier), dulapuri pentru dormitor, dulapuri
pentru dosare de carton, dulapuri pentru
haine, dulapuri pentru pantofi, dulapuri pentru
papetărie (mobilier), dulapuri pentru separarea
camerei, dulapuri pentru servicii de ceai,
dulapuri pentru stocarea materialelor, dulapuri
pentru unelte din metal, dulapuri pentru vase,
dulapuri pentru vase (mobilă), dulapuri pentru
veselă, dulapuri prevăzute cu oglindă, dulapuri
rezistente la foc, ecrane (mobilier) pentru
folosire ca despărțitoare de încăperi în birouri,
ecrane pentru șeminee (mobilă), elemente de
legătură nemetalice pentru mobilier, elemente
de mobilier, elemente de perete metalice
(mobilier), elemente de separare individuale
(mobilă), etajere, etajere de birou, etajere
pentru chiuvete, etajere pentru încălțăminte,
extensii pentru mese, fețe pentru dulapuri,
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fișiere (cartoteci) sub formă de mobilier, fișiere
(mobilier), fotolii, fotolii de tip beanbag, fotolii in
forma de para, fotolii rabatabile, fotolii rabatabile
(mobilier), fotolii umplute cu polistiren (fotolii
pară, fotolii puf), garnituri nemetalice pentru
mobilier, garnituri pentru dulapuri (nu din metal),
ghidaje (dispozitive de culisare) pentru sertare
(nemetalice), ghișee pentru bănci, ghidaje
(dispozitive de culisare) pentru sertare (articole
metalice pentru mobilier), glisiere pentru sertare
(nemetalice), glisoare nemetalice pentru mobilă,
grilaje de siguranță (bariere) extensibile pentru
scări, grilaje de siguranță extensibile pentru uși,
grilaje din lemn, grilaje nemetalice de protecție
pentru bebeluși, copii și animale de companie
(mobilier), grilaje pentru șemineuri (mobilier),
huse adaptate pentru mobilier, accesorii pentru
perdele, accesorii pentru prinderea perdelelor,
accesorii pentru prinderea perdelelor, altele
decât cele din materiale textile, articole
de feronerie pentru draperii, articole pentru
strângerea draperiilor, din metal, pentru reținerea
draperiilor, articole pentru strângerea draperiilor,
din plastic, pentru reținerea draperiilor, bare
de draperii, bare de susținere pentru perdele,
bare pentru perdele, cârlige confecționate
din alamă (perdele), cârlige confecționate din
lemn (perdele), cârlige confecționate din plastic
(perdele), cârlige din metal pentru perdele,
cârlige din plastic pentru perdele, călăreți pentru
șine de perdele, clame (nemetalice) pentru
fixarea jaluzelelor plisate, clame (nemetalice)
pentru fixarea plaselor pentru insecte, cleme
nemetalice pentru fixarea jaluzelelor, cleme
pentru perdele, comenzi pentru jaluzele lamelare
(neelectrice), conectori pentru jaluzele lamelare,
cordoane pentru perdele draperii, cârlige
pentru perdele, dispozitive de acționare a
jaluzelelor din materiale nemetalice, dispozitive
de agățare a perdelelor, dispozitive pentru
prinderea perdelelor, dispozitive pentru tragerea
perdelelor, altele decât cele acționate electric,
șnururi pentru draperii, draperii cu falduri,
echipamente din plastic pentru jaluzele, ecrane
de interior sub formă de jaluzele, ecrane de
protecție solară (realizate din șipci, pentru
interior), glisiere pentru perdele, inele de draperii,
nu din metal, inele metalice pentru perdea,
inele pentru perdele, jaluzele cu șipci orizontale
(interioare) pentru uși, jaluzele de bambus,
jaluzele de interior, jaluzele de interior (rolete),
jaluzele de interior din lamele, jaluzele de interior
din materiale textile, jaluzele de interior din
metal pentru ferestre, jaluzele din clorură de
polivinil (de interior), jaluzele din hârtie, jaluzele
(interioare, cu stinghii) pentru protecție împotriva
luminii, jaluzele din lemn, jaluzele din lemn
(de interior), jaluzele din trestie, ratan sau

bambus (sudare), jaluzele interioare (mobilă),
jaluzele lamelare (de interior), jaluzele lamelare
de interior pentru ferestre, jaluzele metalice
venețiene (de interior), jaluzele nemetalice
(cu șipci) pentru utilizare în interior, jaluzele
opace (formate din șipci, de interior), jaluzele
orizontale (de interior) pentru ferestre, jaluzele
orizontale (de interior) pentru uși, jaluzele pentru
ferestre (de interior), jaluzele termoizolante (de
interior), jaluzele verticale (de interior), obloane
(jaluzele), paravane solare (de interior), nu
din metal sau textile, paravane solare (pliante,
pentru exterior), perdele de bambus, perdele
decorative din mărgele, perdele din mărgele,
role pentru perdele, rolete pentru interior,
scripeți din plastic pentru jaluzele, storuri (de
interior), șine de susținere pentru perdele, șine
extensibile din plastic pentru perdeluțe, șine
metalice pentru perdele, șine nemetalice pentru
perdele, șine pentru perdele, storuri de interior
din hârtie, storuri de interior pentru ferestre
(mobilier), storuri din lemn împletit (mobilier),
storuri interioare din metal, pentru direcționarea
luminii, storuri venețiene, storuri venețiene de
interior, suporturi (nemetalice) pentru atârnarea
draperiilor pentru ferestre, suporturi folosite la
fixarea acoperirilor pentru ferestre, suporturi
pentru fixarea barelor de draperii, suporturi
pentru fixarea stâlpilor de perdele, suporturi
pentru susținerea barelor de draperii, suporturi
pentru susținerea barelor pentru perdea, vergele
metalice de perdele, vergele de perdele, vergele
nemetalice de perdele, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
huse adaptate pentru ramele de la pătuțuri de
copii, huse ajustate, din stofă, pentru mobilier,
huse de protecție pentru mobilier (adaptate),
huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
huse de scaune (adaptate) pentru mobilier,
huse de schimb (ajustate) pentru scaune
(piese de mobilier), huse pentru îmbrăcăminte
(garderobe), huse textile (adaptate) pentru
mobilier, huse textile (ajustate) pentru mobilier,
cutii pentru jucării, kituri de piese (comercializate
în format complet) pentru a fi asamblate
ca mobilier, lăzi de cartofi (mobilier), huse
pentru îmbrăcăminte (garderoburi), învelișuri de
prindere cu plasă din plastic pentru căptușirea
rafturilor, leagăne pentru verandă, lucrări de
ebanisterie, lăzi de depozitare, lăzi de lemn cu
sertare acoperite cu hârtie decorativă, lăzi de
lemn pentru stocarea jucăriilor, lăzi de unelte
(mobilier), lăzi nemetalice pentru unelte (goale),
lăzi pentru scule nemetalice, goale, margini
decorative din plastic pentru canturi utilizate
pentru mobilier, masă pentru ferăstraie (lucrare),
nu din metal, altele decât piesele de mașini,
masă pentru ferăstraie (menghine), nu din metal,
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altele decât piesele de mașini, mânere de
sertare (nemetalice), mânere nemetalice pentru
mobilier, mânere pentru mobilă, din plastic,
mânere rotunde pentru sertare (nemetalice),
material de căptușire din plastic pentru sertare,
materiale din plastic folosite ca muchii pentru
rafturi, materiale profilate pentru mobilier, mese,
mese adaptate pentru a fi folosite de persoanele
cu dificultăți de mobilitate, mese consolă, mese
cu banchete, mese cu înălțime reglabilă, măsuțe,
măsuțe auxiliare, măsuțe de ceai, măsuțe
de toaletă, măsuțe pentru computere, măsuțe
pentru mașini de scris, măsuțe portabile de
pus în poală, mese cu piedestal, mese cu
suport, mese de bucătărie, mese de camping,
mese de conferință, mese de lucru, mese de
lucru pentru proiectanți, mese de lucru pentru
tâmplari, mese de masaj, mese de picnic, mese
de proiectare, mese de scris, mese de scris
pentru birouri, mese de scris sau citit pentru stat
în picioare, mese (mobilier), mese de tapițare,
mese de toaletă, mese de toaletă (mobilier),
mese de toaletă cu oglinzi formate din trei părți,
mese decorative, mese din marmură, mese din
metal, mese din mozaic, mese joase în stil
japonez (zataku), mese laterale, mese pentru
birouri, mese pentru case de marcat, mese
pentru computer, mese pentru desen (mobilier),
mese pentru grădină, mese pentru schimbarea
scutecelor, mese pentru săli de mese, mese
pliante, rafturi de mobile, mobile care se pot
transforma în pat, mobile de birou, mobilă
antichizată, mobilă cu pat încorporat, mobilă
curbată, mobilă din bambus, mobilă pentru
vivarii, mobilă stil antic, reproducere, mobilă
superpozabilă, mobilă și mobilier, accesorii
pentru baie sub formă de mobilier, distribuitoare
de prosoape de hârtie (fixe, nu din metal),
distribuitoare nemetalice fixe de șervețele,
dulapuri de farmacie, dulapuri pentru baie,
dulapuri pentru baie incluzând lavoare, dulapuri
pentru chiuvete, dulapuri pentru toaletă, mobilier
baie, mobilier de baie, mobilier de baie modular,
mobilier din materiale plastice pentru baie,
mobilă de toaletă incluzând lavoare, oglinzi
de baie, oglinzi pentru bărbierit, scaune de
baie pentru bebeluși, scaune de baie portabile
pentru bebeluși, destinate utilizării în cada
de baie, scaune pentru baie, scaune pentru
duș, scăunele pentru baie, suporturi pentru
prosoape (mobilier), mobilier, mobilier adaptat
pentru persoanele cu dificultăți motorii, mobilier
capitonat, mobilier casnic confecționat din lemn,
mobilier combinat, mobilier confecționat din
material plastic, mobilier convertibil tapițat,
mobilier confecționat în principal din sticlă,
mobilier cu rafturi pentru perete, mobilier de
bucătărie, mobilier de bucătărie cu înălțime

reglabilă, mobilier de exterior, mobilier de
grădină, mobilier de grădină din aluminiu,
mobilier de grădină din lemn, mobilier de
grădină din metal, mobilier de interior, mobilier
de laborator, mobilier de laborator (altul decât
cel special adaptat), mobilier de uz casnic,
mobilier de uz industrial, mobilier din lemn,
mobilier din materiale plastice, mobilier din oțel,
mobilier din piele, mobilier din plastic pentru
grădină, mobilier din ratan, mobilier din sticlă,
mobilier din înlocuitori ai lemnului, mobilier
din stuf, mobilier din tuburi de oțel, mobilier
folosit în săli, mobilier gonflabil, mobilier integrat,
mobilier metalic, mobilier metalic de birou,
mobilier metalic și mobilier pentru camping,
mobilier nemetalic (altul decât cel special
confecționat pentru uz medical sau de laborator),
mobilier pentru acvarii de interior, mobilier în
miniatură confecționat din fibră de lemn, mobilier
în miniatură confecționat din lemn, mobilier
încastrat, mobilier încastrat pentru bucătărie,
mobilier încastrat pentru dormitor, mobilier
pentru arhivare, mobilier pentru automobilecaravană, mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru bebeluși, mobilier pentru cameră de
zi, mobilier pentru camping, mobilier pentru
cantine, mobilier pentru caravane, mobilier
pentru casă, birou și grădină, mobilier pentru
computer, mobilier pentru copii, mobilier pentru
curte interioară, mobilier pentru depozitare,
mobilier pentru dormitor, mobilier pentru zonă de
relaxare, mobilier pentru persoane cu handicap
fizic, cu mobilitate redusă și invalide, mobilier
pentru saune, mobilier pentru sere, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe),
mobilier pentru terarii de interior, mobilier pentru
toalete publice, mobilier pentru vestiare, mobilier
pentru șezut, mobilier rabatabil pentru șezut,
mobilier realizat din șipci, mobilier transformabil,
mobilier vechi, mobilier școlar, matrițe pentru
oglinzi, oglinzi (fixe, care nu sunt portabile),
oglinzi (mobilier), oglinzi care se înclină,
oglinzi de buzunar, oglinzi de machiaj pentru
poșete, oglinzi de mână, oglinzi de mână
(oglinzi de toaletă), oglinzi de perete, oglinzi
decorative, oglinzi imprimate, oglinzi pentru
dulapuri cu încuietoare, oglinzi îmbunătățite
cu becuri electrice, oglinzi pentru machiat,
folosite în voiaje, oglinzi pentru machiat, pentru
casă, oglinzi pentru pudriere, oglinzi personale
compacte, plăci (de oglindă) pentru fixare pe
pereți, plăci de sticlă pentru oglinzi, rame
pentru oglinzi, sticlă argintată (oglinzi), oglinzi
(sticlă argintată), module metalice demontabile
(mobilier), module mobile de bar (mobilier),
module nemetalice demontabile (mobilier),
module pentru depozitare (mobilier), muluri
pentru mobilier, mușamale pentru schimbarea
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bebelușilor, noptiere, noptiere pentru pat,
obloane de interior, organizatoare pentru sertare,
ornamente din plastic extrudat pentru mobilier,
otomane, panou de lipire tapet (mese), panouri
de lemn pentru mobilier, panouri de mobilier,
panouri de stuf, panouri decorative din lemn
(mobilier), panouri despărțitoare (mobilier),
panouri despărțitoare din lemn pentru mobilier,
panouri despărțitoare mobile (mobilier), panouri
despărțitoare pentru mobilier, panouri pentru
chei (mobilier), panouri pentru mobilier, panouri
pentru partea din spate (piese de mobilier),
panouri separatoare, panouri sub formă de
mobilier, panouri sub formă de piese de
mobilier, paravane antiscântei pentru șemineuri,
paravane (mobilier), paravane (mobilier) pentru
birouri, paravane de protecție din materiale
rezistente la foc, de uz menajer, paravane de
protecție din materiale rezistente la foc, pentru uz
casnic (mobilier), paravane de protecție pentru
șemineuri (cămine), paravane de uz menajer
pentru foc, paravane despărțitoare (mobilier),
paravane din metal (mobilier), paravane
mobile (mobilier), paravane pliante orientale
(byoubu), paravane orientale cu un singur
panou (tsuitate), paravane portabile (mobilier),
paravane separatoare (mobilier), paravane
simple (mobilier), partiții de birou mobile,
articole decorative textile (perne), așternuturi
(cu excepția lenjeriei de pat), covorașe pentru
camping (saltele), coșuri de dormit pentru nounăscuți, coșuri pentru bebeluși, coșuri pentru
copii, huse matlasate de saltele, huse matlasate
pentru saltele, leagăne, leagăne portabile,
lenjerie de pat din puf, paturi, paturi ajustabile,
paturi cu aer, altele decât cele de uz medical,
paturi care includ și divane, paturi cu apă, paturi
de camping, rotile nemetalice pentru paturi,
paturi de tip beanbag, paturi din lemn, paturi
divan, paturi hibride sub formă de paturi de apă
cu margini moi (altele decât cele de uz medical),
paturi hidrostatice, altele decât cele de uz
medical, paturi pentru copii, paturi pentru masaj,
paturi pliante, paturi portabile, paturi portabile
pentru bebeluși, paturi prevăzute cu saltele cu
arcuri interioare, paturi supraetajate, pătuțuri
de siguranță, perne, perne (altele decât cele
pentru uz medical) pentru susținerea bebelușilor
la examinare, perne adaptate pentru sprijinirea
feței (altele decât cele pentru uz medical), perne
antirostogolire pentru bebeluși, perne cervicale,
perne cu aer, altele decât cele de uz medical,
perne cu apă, altele decât cele de uz medical,
perne cu hrișcă, perne de aer, perne de aer
sub formă de mobilier (nu pentru uz medical),
perne de baie, perne de maternitate, pătuțuri
de voiaj pentru copii, pătuțuri pentru copii,
pătuțuri-leagăn pentru bebeluși, perne de sprijin

pentru cap, perne de susținere a gâtului, perne
de susținere a spatelui, care nu sunt de uz
medical, perne de susținere folosite la scaunele
de siguranță de mașină pentru copii, perne de
susținere pentru scăunele de copii, perne de
tip beanbag, perne de voiaj, perne decorative,
perne din bambus, perne din latex, perne din
spumă cu memorie, perne gonflabile, perne
gonflabile (altele decât cele pentru uz medical)
pentru zona din jurul gâtului, perne gonflabile
pentru susținerea gâtului, perne gonflabile, altele
decât cele pentru uz medical, perne (tapițerie),
perne mari, perne parfumate, perne pentru
alăptat, perne pentru bebeluși, perne pentru
fotolii, perne pentru gât (altele decât cele pentru
uz medical sau chirurgical), perne pentru podea
japoneze (zabuton), perne pentru poziționarea
capului la bebeluși, perne pentru scaune de
stadion, perne pentru scăunele de pe stadion,
perne pentru sprijinirea capului bebelușilor,
perne pneumatice, altele decât pentru uz
medical, perne în formă de u, perne umplute,
perne umplute cu păr, pernițe de tip beanbag,
protecții antilovire pentru pătuțuri de copii, altele
decât lenjeriile de pat, protecții antilovire pentru
pătuțuri-leagăn de copii, altele decât lenjeriile
de pat, protecții matlasate pentru saltele, rame
pentru baldachine de paturi, rogojini de dormit
(perne sau saltele), rogojini de dormit sub formă
de saltele, saltele, saltele (altele decât saltelele
pentru nașteri), saltele auto portabile, saltele
camping, saltele cu aer pentru camping, saltele
cu aer, altele decât cele de uz medical, saltele cu
arcuri, saltele de dormit, saltele de pat, saltele din
latex, saltele din paie, saltele din spumă, saltele
din spumă pentru camping, saltele futon (altele
decât saltelele pentru naștere), saltele gonflabile
flotabile (saltele cu aer), saltele gonflabile pentru
camping, saltele gonflabile, altele decât cele
pentru uz medical, saltele ignifuge, saltele
pentru camping, saltele pentru copii, utilizate
pentru dormit, saltele pneumatice, schelete de
pat din lemn, scăunele-leagăn, somiere cu
arcuri, somiere de pat, somiere pentru paturi,
structuri pentru paturi, suporturi confecționate
din lemn flexibil pentru saltele, tăblii de pat,
șezlonguri gonflabile, paturi, așternuturi, saltele
și perne, partiții mobile (mobilier), paturicanapea, pereți despărțitori, pereți despărțitori
(mobilier), pereți despărțitori detașabili (mobilier)
din metal, pereți despărțitori din plastic (mobilier),
pereți despărțitori glisanți (pereți despărțitori
mobilier) pentru încăperi, pereți despărțitori
metalici (mobilier), pereți despărțitori nemetalici
(mobilier) confecționați din panouri cu dispozitive
de prindere, pereți despărțitori sub formă de
mobilier, pergole (mobilier), perne de protecție,
nu din metal, pentru picioare de scaun,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25/10/2022

perne pentru scaune, perne pentru scaune
ca piese de mobilier, picioare (nemetalice)
pentru mobilier, picioare de masă, picioare
de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă,
piedestaluri, piedestaluri (mobilier), piese de
asamblare pentru mobilier, piese de mobilier,
piese de mobilier nemetalice, piese pentru
dulapuri (nemetalice), piese pentru sisteme
de rafturi (nemetalice), pioneze nemetalice
pentru tapițerie, plane de lucru, platforme
pentru schimbarea scutecelor montate în
perete, platouri pentru cizme (mobilier), plăci
frontale de dulapuri, plăci frontale pentru
sertare, polițe, porți de siguranță pentru uși
sau scări, premergătoare pentru bebeluși,
premergătoare pentru copii, protecții antistrănut,
protecții din fetru pentru picioare de mobilier,
protecții pentru mobilier, pufuri (mobilier),
pupitre, rafturi, rafturi ca mobilier metalic, rafturi
confecționate din metal (mobilier), rafturi de
depozitare, rafturi de depozitare (mobilier),
rafturi de depozitare mobile (mobilier), rafturi
de depozitare nemetalice (mobilier), rafturi
de depozitare pentru echipamente de fitness,
rafturi de depozitare pentru haltere, rafturi de
depozitare pentru lemne de foc, rafturi de
depozitare pentru obiecte de artă, rafturi de
mobilă, rafturi de perete (structuri) din materiale
nemetalice, rafturi de perete (structuri) din
metal, rafturi de perete nemetalice (mobilier),
rafturi (mobilier) confecționate în principal
din lemn, utilizate pentru depozitare, rafturi
(mobilier) confecționate în principal din plastic,
utilizate pentru depozitare, rafturi (mobilier) din
lemn, rafturi (mobilier) pentru butoaie, rafturi
de stocare metalice transportabile (mobilier),
rafturi de stocare nemetalice transportabile
(mobilier), rafturi din lemn (mobilier), rafturi din
materiale nemetalice (mobilier), rafturi din plastic
pentru unelte, rafturi metalice, rafturi metalice
(mobilier), rafturi modulare (mobilier), rafturi
nemetalice (mobilier) pentru depozitare, rafturi
înclinate, rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
pentru alimente, rafturi pentru birou (mobilier),
rafturi pentru comercializare la set, rafturi pentru
consignație (mobilier), rafturi pentru depozitare,
rafturi pentru depozitarea gheții (mobilier), rafturi
pentru dulapuri de îndosariere (mobilă), rafturi
pentru vinuri (mobilier), rafturi pliante, rafturi
prefabricate (mobilier), rafturi sub formă de cutii,
rafturi sub formă de mobilier confecționat din
materiale nemetalice, rafturi suspendate pentru
depozitare (mobilier), rafturi utilizate ca piese de
mobilier pentru copii, cadre (rame), ornamente
pentru cadre (rame), forme confecționate din
lemn pentru rame de tablou, ornamente pentru
cadre (rame), rame de fotografie din piele,

baghete pentru rame de tablouri (șipci), rame
din lemn pentru fotografii, rame din lemn pentru
tablouri, rame din metal pentru fotografii, rame
metalice pentru fotografii, rame (pentru fotografii)
din materiale nemetalice, rame pentru fotografii,
rame pentru poze din metale prețioase, rame
pentru tablouri (nu din metale prețioase), rame
pentru tablouri și fotografii, rame sculptate
pentru fotografii, suporturi cu ramă, suporturi
de fotografii (rame), suporturi nemetalice pentru
rame, suporturi pentru fotografii fără rame,
rame, rastele pentru arme, rechizite de birou
(mobilier), rezemătoare ajustabile pentru a sta
în pat în poziție șezând, rezemătoare de cap
gonflabile, rezemătoare de picioare, role (rotile),
nu din metal, role de direcție provizorii, rotile,
rotile de plastic, saloane, saltele de schimb,
saltele reutilizabile pentru schimbat scutece,
scaune, scaune adaptate pentru a fi folosite de
persoanele cu dificultăți de mobilitate, scaune
adaptate pentru bebeluși, scaune ca mobilier
de birou, scaune cu ax, scaune cu bază,
scaune cu roți pivotante, scaune cu spătar
rabatabil, scaune de birou, scaune de conferință,
scaune de copii, scaune de lucru, scaune de
lucru pentru persoane cu handicap fizic și
cu mobilitate redusă, scaune de masă pentru
bebeluși, scaune de susținere, scaune din
metal, scaune ergonomice, scaune ergonomice
fără spătar cu reazem pentru genunchi,
scaune ergonomice pentru masajul pe scaun,
scaune fără picioare în stil japonez (zaisu),
scaune gonflabile, scaune gonflabile flotabile,
scaune joase fără cotiere așezate în fața
șemineului, scaune pe cadre cu patine, scaune
pentru banchet, scaune pentru baruri, scaune
pentru bebeluși, scaune pentru desenatori,
scaune pentru pescuit, scaune înalte, scaune
înalte (mobilier), scaune pentru săli de mese,
scaune pentru toboșari, scaune pliante, scaune
plutitoare (gonflabile), scaune portabile pliante
pentru stadioane, scaune rabatabile, scaune
sprijinite pe grinzi, scrinuri, scrinuri (mobilier),
scurgătoare pentru vase (mobilă), scuturi
pentru șemineu (mobilier), scăunele pentru
pescuit, separatoare metalice pentru rafturi
(piese de mobilier), paravane de protecție
pentru șeminee, separatoare pentru rafturi
(nemetalice) sub formă de piese de mobilier,
separatoare pentru sertare, separatoare rafturi
(nemetalice), sertare (piese de mobilier), sertare
de bani nemetalice, sertare metalice (piese
de mobilier), sertare pentru mobilier, sertare
pentru stocarea cartelelor și a cardurilor, seturi
de mobilier cu trei piese pentru salon, seturi
de piese (vândute împreună) pentru asamblare
articole de mobilier, șezlonguri, șezlonguri de
plajă cu acoperiș împletit, șezlonguri pentru
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bronzat, șezlonguri pentru plajă, șezlonguri
pentru transatlantice, socluri pentru ghivece de
flori, sofale, standuri pentru lavoare (mobilier),
standuri pentru ziare, stative pentru sticle,
stații de lucru (mobilier), stații de lucru pentru
calculator (mobilier), stații de lucru pentru
calculator personal (mobilier), stelaje pentru
plante, stelaje de sticle, șezlonguri pentru
tratamente cosmetice, șezlonguri prevăzute
cu apărătoare de vânt, șifonier, șifoniere,
șine nemetalice pentru sertare, suport pentru
imprimantă, suport pentru spate portabil pentru
folosirea la scaune, suporturi audio (mobilier)
pentru utilizare cu echipamente audio, suporturi
cu rotile (mobilier), suporturi de arme, montate
pe perete, suporturi de carte, suporturi de
covor pentru protejarea picioarelor de mobilier,
suporturi de cărți, suporturi de cărți (mobilier),
suporturi de mobilier nemetalice, suporturi de raft
metalice (piese de mobilier), suporturi de raft
nemetalice, suporturi de raft nemetalice (piese
de mobilier), suporturi (mobilier) pentru acvarii de
interior, suporturi (mobilier) pentru televizoare,
suporturi de scule montate pe perete, suporturi
de umbrele, suporturi destinate utilizării pentru
susținerea meselor, suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilier, suporturi nemetalice pentru
mobilă, suporturi nemetalice pentru rafturi (piese
de mobilier), suporturi nemetalice pentru unelte,
montate pe perete, suporturi pentru brațe,
suporturi pentru chei (mobilier), suporturi pentru
cărți, suporturi, nu din metal, pentru susținerea
meselor, suporturi pentru difuzoare (mobilier),
suporturi pentru flori, suporturi pentru flori, pentru
ceremonii, suporturi pentru kimono, suporturi
pentru mașini de calcul, suporturi pentru oglindă,
suporturi pentru scaun reglabile, suporturi pentru
schimbarea bebelușilor, suporturi pentru scrisori
(mobilier), suporturi pentru sprijinirea brațelor,
în stil japonez (kyosoku), suporturi pentru
telefoane (mobilier), suporturi pentru telefon
(mobilier), suporturi pentru umbrele, suporturi
pentru umbrele de soare, suprafețe de lucru,
suprafețe de lucru (piese de mobilier), suprafețe
de lucru portabile (mobilier), suprafețe de lucru
sub formă de mobilier, suprafețe de scris
portabile (mobilier), tabele de index de carton,
tablouri de agățat chei, taburete, taburete cu
ax, tăblii masă, agățătoare pentru pălării din
materiale nemetalice, agățători pentru haine,
bare pentru haine, bare pentru haine, din
materiale nemetalice, busturi de croitorie, busturi
pentru croitorie, cuiere de haine, cuiere de
haine (cârlige montate pe perete) (nemetalice),
cuiere de haine (mobile), cârlige de agățat
(pentru haine) din materiale nemetalice, cârlige
de cuier nemetalice, cârlige de haine (suporturi)

(nemetalice), cârlige nemetalice pentru bare de
haine, cârlige pentru bare de haine, cârlige
pentru îmbrăcăminte, cuiere de haine (mobilier),
cuiere de pălării din metal, cuiere pentru
paltoane, huse pentru haine, organizatoare
de agățat în dulapuri, portmantouri, suport
de pălării (mobilier), suporturi cu bare pentru
haine, agățătoare pentru suporturi de pălării
nemetalice, suporturi pentru haine, suporturi
pentru haine (mobilier), suporturi pentru pălării,
umerașe de haine nemetalice, cuiere nemetalice
pentru îmbrăcăminte (cârlige), șine pentru
îmbrăcăminte, umerașe (suporturi pentru haine),
nu din metal, umerașe parfumate, umerașe
pentru haine (umerașe pentru paltoane),
umerașe și cuiere pentru haine, umerașe și
cuiere pentru haine, suporturi pentru haine
(mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte,
taburete mobile (mobilier), taburete pentru
picioare, taburete pentru picioare, montate în
perete, tapițerie pentru scaune, tejghele (mese),
tejghele (mobilier), tejghele de lucru (mobilier),
tetiere (mobilă), măsuțe de toaletă, trepiede
(mese pentru ferăstrău), țarcuri (pentru copii),
țarcuri de copii, țarcuri pentru bebeluși, unități
(mobilier), unități cu sertare, unități de bucătărie,
unități de colț (mobilier), unități de depozitare
(mobilier), unități de depozitare cu suport
(mobilier), unități de depozitare pentru conversia
dulapurilor, unități de garderobă care pot fi
stivuite, unități de mobilier, unități de mobilier
amplasate sub chiuvetă, unități de mobilier
pentru bucătării, unități pentru cocktailuri
(mobilier), unități pentru perete (mobilier), unități
pentru picnic (mobilier), unități sub formă de
soclu (mobilier), uși de dulapuri, uși de mobile,
uși din materiale nemetalice pentru mobilier,
uși din metal pentru mobilier, uși din plastic
pentru mobilier, uși din sticlă pentru mobilier, uși
fabricate din sticlă pentru mobilier, uși glisante
nemetalice pentru mobilier, uși glisante pentru
mobilier, uși glisante pentru șifonier, uși pentru
garderobă, uși pentru mobilier, uși prefabricate
din lemn pentru mobilier, uși prefabricate din
metal pentru mobilier, uși rabatabile (nemetalice)
piese de mobilier, uși rabatabile din metal
(piese de mobilier), uși transparente (cu cadru
de metal) pentru mobilier, uși transparente
(nemetalice) pentru mobilier, uși transparente din
sticlă pentru mobilier, vestiare (mobilă), zăvoare
pentru mobilă, nu din metal.
21. Bare pentru prosoape, bare pentru prosop,
nu din metal prețios, bazine (recipiente), boluri,
boluri pentru bărbierit, borcane pentru bile
demachiante din bumbac, capace din ceramică
pentru cutii de șervețele, capace pentru cutii
de șervețele, castroane, cădițe pentru bebeluși,
cădițe portabile pentru nou născuți, căzi de

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25/10/2022

baie pentru bebeluși, căzi de baie pliante
pentru bebeluși, căzi de plastic pentru copii,
coșuri pentru prosoape, cutii metalice pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii pentru
păstrarea dinților artificiali, cuve pentru clătit,
dispensere de șervețele pentru față, dispozitive
pentru săpun lichid, distribuitoare de bile
demachiante din bumbac, distribuitoare de
lichide pentru utilizare cu sticle, distribuitoare de
prosoape de hârtie, distribuitoare de prosoape
de mâini, care nu sunt fixe, distribuitoare de
role de hârtie igienică, distribuitoare pentru
cosmetice, distribuitoare pentru hârtia igienică
(altele decât cele fixate), distribuitoare pentru
săpun lichid (pentru uz casnic), dozatoare de
gel de duș, dozatoare de săpun de mâini,
dozatoare pentru creme de îngrijire a pielii,
dozatoare pentru șampon, etajere pentru cadă
din material plastic, farfurioare pentru bărbierit,
distribuitoare de hârtie igienică, suporturi pentru
role de hârtie igienică, inele pentru prosoape,
inele pentru prosoape (accesorii de baie),
inele pentru prosop (din metal prețios), inele
pentru prosop, nu din metal prețios, inele
și bare pentru suportul prosoapelor, lavoare
(lighene, nu părți ale instalațiilor sanitare),
pulverizatoare de parfum (atomizatoare), rafturi
pentru cosmetice, rafturi pentru geluri de duș,
rafturi pentru preparate de curățare a corpului,
rafturi pentru prosoape, rafturi pentru săpun de
mâini, rafturi pentru șampon, recipiente pentru
bărbierit, recipiente pentru loțiuni, goale, de
uz casnic, recipiente pentru săpun, savoniere,
suporturi de pahare pentru baie, suporturi de
perete pentru săpun, suporturi pentru săpun,
suporturi pentru bureți demachianți, suporturi
pentru cosmetice, suporturi pentru căzi de baie
portabile pentru bebeluși, suporturi pentru gel
de duș, suporturi pentru hârtia de toaletă,
suporturi pentru perii de toaletă, suporturi pentru
perii pentru closet, suporturi pentru periile de
WC, suporturi pentru prosoape, suporturi pentru
pămătufuri de bărbierit, suporturi pentru role
de hârtie igienică, suporturi pentru săpun de
mâini, suporturi pentru săpun lichid, suporturi
pentru săpunuri, suporturi pentru șampoane,
suporturi verticale pentru hârtie igienică, vase din
ceramică, aspersoare, ajutaje pentru pulverizare
pentru furtunurile de grădină, baghete pentru
pulverizare pentru furtunurile de grădină, bețe
de sprijin pentru ghivece de flori, boluri pentru
decorațiuni florale, boluri pentru flori, boluri
pentru flori din metale prețioase, capace din
plastic pentru ghivece de flori, capete de
stropitori, coșuri de flori, coșuri pentru plante,
duze de furtun pentru stropit, duze din plastic
pentru pulverizare, duze pentru furtunuri, duze

pentru furtunuri de apă, farfurii și suporturi
pentru ghivece, farfurioare pentru ghivece de
flori, duze de furtunuri pentru stropit, ghivece
de ceramică, ghivece de flori, ghivece de
flori din porțelan, ghivece de lut, ghivece
de porțelan, ghivece de sticlă, ghivece din
ceramică, ghivece din sticlă, ghivece din sticlă
pentru flori, glastre pentru plante, jardiniere,
jardiniere supraînălţate de grădină, mănuși de
grădinărit, perii pentru gazon, pulverizatoare
pentru furtunuri de grădină, recipiente pentru
flori, recipiente pentru reamenajarea plantelor,
seringi cu apă pentru pulverizarea plantelor,
seringi pentru flori, seringi pentru grădină,
seringi pentru plante, învelitori pentru ghivece
de flori, altele decât cele din hârtie, seringi
pentru stropit flori și plante, instrumente pentru
stropire, robinete pentru furtunuri de stropire,
stropitori, suporturi pentru flori, suporturi pentru
ghivece de flori, terarii de apartament (pentru
animale), terarii de apartament (pentru plante),
terarii de interior pentru plante, vase din
lut, vase de porțelan pentru plante, vaze,
vase pentru plante din material plastic, vaze
conice, vaze din lut pentru podea, vaze din
piatră pentru podea, vaze din sticlă, vaze din
sticlă pentru podea, vaze pentru flori, vaze
pentru podea, vaze, nu din metal prețios,
vaze de flori din metale prețioase, acvarii și
vivarii, adăpătoare nemecanizate sub formă de
distribuitoare portabile de apă și de lichide pentru
animale de companie, adăpători, adăpători
acționate de animale domestice, piepteni pentru
animale, biberoane pentru animale mici, boluri
pentru băut pentru animale de companie,
boluri pentru hrănirea animalelor de companie,
automate, boluri pentru hrănirea și adăparea
animalelor de companie, boluri pentru peștișori,
perii pentru cai, colivii pentru păsări, colivii pentru
păsări domestice, cuști metalice de uz casnic,
cuști pentru animale de companie, dispozitive
neelectrice pentru curățarea lăbuțelor animalelor
de companie, litiere automate pentru animale de
companie, litiere pentru păsări, mănuși pentru
îngrijirea animalelor, perii anti-năpârlire pentru
animale de companie, inele pentru păsări, perii
pentru coamă (piepteni pentru cai), recipiente
de băut pentru animale, recipiente de mâncare
pentru animale de companie, recipiente din
plastic pentru distribuirea de mâncare animalelor
de companie, recipiente pentru hrana păsărilor,
scăldătoare pentru păsări, tăvi de plastic folosite
ca litiere pentru pisici, vase de băut pentru
păsări domestice, vase de mâncare pentru
animale de casă, vase pentru mâncare pentru
animale de casă, aparate neelectrice pentru
îndepărtarea scamelor, calapoade pentru cizme
și ghete (sisteme de întindere), calapoade pentru
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pantofi, calapoade pentru pantofi (sisteme de
întindere), coșuri de rufe, cravate (dispozitive
pentru menținut forma -lor), cârlige de rufe,
cârlige pentru încheiat nasturii, cârpe pentru
lustruit pantofii cu ceară, dispozitive pentru
întins haine, frânghii pentru întins rufele, huse
pentru mese de călcat, limbi de încălțat pantofii,
mese de călcat, prese pentru pantaloni, perii
pentru haine, perii pentru pantofi, perii pentru
încălțăminte, pânze de curățat pantofi, pânze
pentru călcat, raclete pentru pantofi prevăzute
cu perii, încălțătoare, rame pentru uscarea și
menținerea formei articolelor de îmbrăcăminte,
suporturi de perete pentru întins rufe, suporturi
de uscat haine, suporturi de uscat rufe, suporturi
de întins rufe pentru tavan, cu înălțime reglabilă,
suporturi pentru fiare de călcat, suporturi
pentru întinderea mănușilor, suporturi pentru
întins cămăși, suporturi pentru întins pantaloni,
umerașe pentru uscarea hainelor, umerașe
pentru uscarea hainelor, special concepute
pentru îmbrăcăminte de specialitate, șervete de
lustruit pantofi, de unică folosință, articole de
porțelan pentru uz decorativ, obiecte de artă
din porțelan, pamânt ars sau sticlă, artă murală
din ceramică în 3D, artă murală din lut ars
în 3D, artă murală din porțelan în 3D, artă
murală din sticlă în 3D, artă murală din teracotă
în 3D, bibelouri de porțelan, busturi realizate
din ceramică, busturi din porțelan, busturi din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
busturi din porțelan, pământ ars sau sticlă,
busturi din porțelan, teracotă sau sticlă, busturi
realizate din porțelan, busturi realizate din sticlă,
busturi realizate din teracotă, cristaluri (sticlărie),
cutii de ceramică, cutii de porțelan, cutii de sticlă,
cutii decorative din sticlă, cutii din ceramică,
cutii din porțelan, decorațiuni de perete din
porțelan, decorațiuni de perete din teracotă,
farfurii comemorative, farfurii de colecție,
farfurii suvenir, figurine confecționate din sticlă
decorativă, figurine de porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă pentru torturi, figurine
decorative (machete) confecționate din sticlă,
figurine din fibră de sticlă, figurine din sticlă,
figurine din sticlă colorată, figurine realizate din
ceramică, figurine realizate din porțelan, lucrări
de artă din porțelan, ceramică, faianță, teracotă
sau sticlă, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din ceramică, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din porțelan, machete
de vehicule (ornamente) confecționate din
sticlă, obiecte de artă din porțelan, obiecte
de artă din sticlă, obiecte decorative (artistice)
din sticlă, ornamente (statui) confecționate
din porțelan, ornamente confecționate din
ceramică, ornamente de ceramică, ornamente
din ceramică, ornamente din cristal, ornamente

din sticlă, ouă de porțelan, pitici de grădină
de sticlă, pitici de grădină din ceramică,
pitici de grădină din porțelan, plăci de
ceramică, plăci din ceramică, plăci din porțelan,
porțelanuri, sculpturi confecționate din porțelan,
sculpturi din ceramică, sculpturi ornamentale
din porțelan, sculpturi ornamentale realizate
din porțelan, sculpturi ornamentale realizate din
sticlă, sfere ornamentale din sticlă, sigle de
firme din porțelan, sigle de firmă din sticlă,
statuete confecționate din ceramică, statuete
de ceramică, statuete din ceramică, statuete
din porțelan, statuete din cristal, statuete din
sticlă, statuete din teracotă, sticle cu nisip
decorative, sticlă ornamentală, sticlă pictată,
aparat de masaj pentru pielea capului, bureței
pentru machiaj, bureți, bureți de baie, bureți
de baie din plasă de nailon pentru curățarea
corpului, bureți pentru aplicarea pudrei de corp,
bureți pentru baie din plasă, bureți pentru corp,
bureți pentru curățare, bureți pentru curățarea
feței, bureți pentru exfolierea pielii, bureți pentru
frecare, ustensile cosmetice, cutii adaptate
pentru ustensile cosmetice, cutii adaptate pentru
ustensile de toaletă, căzi de baie gonflabile
pentru bebeluși, dozatoare de săpun, găleți de
plastic pentru depozitarea jucăriilor de baie,
recipiente din materiale țesute, olițe pentru
copii, olițe portabile pentru copii, pensule de
uz cosmetic, perii de baie, perii pentru curățat,
perii pentru spate, perii pentru unghii, pieptene,
piepteni, piepteni cu dinți rari pentru păr, pipete
pentru uz casnic, portfarduri (accesorizate),
rafturi ajustabile pentru creme de îngrijire a
pielii, recipiente pentru cosmetice, suporturi
pentru bureți, suporturi pentru produse de spălat
corpul, tocuri pentru piepteni, truse de toaletă,
truse de toaletă cu conținut, truse pentru
accesorii de păr de menaj și de uz casnic,
ulcior și castron pentru toaletă, vaporizatoare
de parfum (goale), pulverizatoare de parfum,
suporturi pentru bețișoare parfumate, vase pot
pourri, farfurii pentru potpuriu, farfurioare pentru
difuzarea de uleiuri aromatice, recipiente pentru
potpourri, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, casolete de ars mirodenii,
aparate de ceruit neelectrice, aparate de
măturat magnetice, aparate neelectrice pentru
lustruirea podelelor, aparate pentru șters praful,
neelectrice, articole din piele pentru curățare,
bătătoare pentru covoare, bătătoare neelectrice
pentru covoare, boluri din plastic (vase), bureți
abrazivi, bureți abrazivi de bucătărie sau de
uz casnic, bureți abrazivi pentru bucătărie,
bureți abrazivi pentru utilizare în bucătărie
(curățare), bureți artificiali pentru uz casnic,
bureți de curățat de uz casnic, bureți de mare
naturali, bureți de menaj, bureți de sârmă pentru
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cratițe, bureți din sârmă, bureți metalici, bureți
metalici pentru curățat, bureți pentru bucătărie,
bureți pentru curățarea instrumentelor medicale,
bureți pentru raclete de geam, bureți pentru
vase, capete de mop, câlți pentru curățat,
cârpe de bumbac pentru curățat, cârpe de
curățat, cârpe de curățat din microfibre, cârpe
de șters pentru ștergerea ochelarilor, cârpe
de șters praful, cârpă pentru ochelari, bureți
metalici pentru curățat, bureți pentru curățat,
cârpe pentru curățare, cârpe pentru curățare
confecționare din celuloză, cârpe pentru curățare
fără puf, cârpe pentru curățat, cârpe pentru
curățat conectorii pentru fibră optică, cârpe
pentru curățat podeaua, cârpe pentru lustruit,
cârpe pentru ștergerea lentilelor optice, cârpe
pentru spălat dușumele, curățat (cârpe pentru
-), curățat (instrumente pentru -, acționate
manual), decorticatoare pentru căpșuni, deșeuri
de lână pentru curățat, discuri abrazive pentru
utilizare în bucătărie (curățare), dispensere de
șervețele din celuloză, de uz casnic, dispozitive
de lustruit podele (neelectrice), dispozitive nonelectrice de curățat covoare, dispozitive pentru
presat tuburile, de uz casnic, distribuitoare
ajustate pentru hârtie de șters, uscat, lustruit și
curățat, distribuitoare de săpun, fărașe, fărașe
pentru firimituri, găleți cu storcător pentru mop,
găleți de cărbuni, găleți de plastic, găleți de
uz domestic, găleți de uz industrial, găleți
pentru clătire, găleți pentru mop prevăzute cu
storcător pentru mop, găleți pentru mop, găleți
pentru saună, găleți prevăzute cu role, găleți
prevăzute cu storcător pentru mop, ghemuri
din sârmă de oțel inoxidabil pentru curățat,
greble pentru covor, gâturi de scurgere, hote de
bucătărie, instrumente abrazive pentru utilizare
în bucătărie (curățare), instrumente cu ventuze
pentru desfundarea țevilor, instrumente de spălat
geamuri (pentru uz casnic), instrumente de
strâns firimituri (neelectrice), instrumente pentru
curățarea sticlei, perii pentru sticlele de lampă,
lână de oțel (bureți de sârmă), lână metalică,
lână metalică folosită la curățare, lână metalică
folosită la degresare, perii pentru încălțăminte,
lavete de spălat vase, lavete pentru șters lentilele
aparatelor foto, aparate și mașini neelectrice de
lustruit, de uz casnic, materiale de lustruit (cu
excepția celor din hârtie și piatră), manșoane
de șters praful de unică folosință, mânere
de mătură, nemetalice, mânere din plastic
pentru mături, mânere din plastic pentru perii,
mânere din plastic pentru perii de curățare,
mânere nemetalice pentru perii, mânere pentru
mături, mânere pentru perii, mănuși abrazive
pentru curățat legume, material pentru curățare,
material pentru perii, materiale pentru lustruire
(cârpe), materiale textile antistatice de uz casnic,

mănuși de bumbac de uz casnic, mănuși de
curățenie din țesături, mănuși de lustruit, mănuși
de menaj, mănuși din cauciuc de uz casnic,
mănuși din cauciuc pentru uz casnic, mănuși
din plastic de uz casnic, mănuși pentru curățare
sau pentru menaj, mănuși pentru lustruit pantofii,
mănuși pentru spălarea mașinilor, mănuși pentru
șters praful, ștergătoare de mobilă, mopuri,
mopuri neelectrice cu pulverizator de apă,
mopuri pivotante, mături, mături dure, mături
mecanice, mături pentru curățenie, pâlnii, pâlnii
pentru uleiuri de automobile, pânze de lustruire
(neabrazive), pânze pentru ștergerea ochelarilor
de vedere, pămătufuri de praf, pămătufuri pentru
mobilă, perii, perii adaptate pe care se poate
aplica un agent de curățare, perii adaptate
pentru curățarea carafelor, perii care pot fi fixate
la furtunuri de apă, perii care pot fi fixate la
furtunuri de grădină, perii cosmetice, pânze
pentru ștergerea ochelarilor, păr de animale
(perii și pensule), păr de bovină pentru perii,
păr de cal pentru confecționarea periilor, păr
de cal pentru perii, păr de enot pentru perii,
păr de porc pentru confecționarea periilor, păr
pentru perii, perii (cu excepția pensulelor), perii
cu aer cald pentru păr, perii cu mop, perii cu
recipient pentru detergent, perii de curățare, perii
de curățare a grătarelor, perii de curățare pentru
aparate de aer condiționat pentru automobile,
perii de curățare pentru cratițe, perii de curățat
ambarcațiuni, perii de curățat profiluri de ferestre,
perii de curățat roți de automobile, perii de dinți
electrice, perii de firimituri, perii de praf, perii de
spălat, perii de sârmă pentru cai, perii de sârmă
pentru curățat, perii de vase cu dispensator de
săpun, perii destinate utilizării pe scoarța de
copac, perii electrice (cu excepția celor care sunt
părți de mașini), perii electrice pentru animale de
companie, perii neelectrice pentru covoare, perii
electrice rotative pentru păr, perii pentru animale
de companie, perii pentru aplicarea substanțelor
negre în general, perii pentru biberoane, perii
pentru ceară pentru schiuri, perii încălzite electric
pentru păr, perii pentru curățarea articolelor de
încălțăminte, perii pentru curățarea biberoanelor
pentru bebeluși, perii pentru curățarea ciocului
de ceainic, perii pentru curățarea componentelor
de biciclete, perii pentru curățarea covoarelor,
perii pentru curățarea croselor de golf, perii
pentru curățarea echipamentului de golf, perii
pentru curățarea echipamentului sportiv, perii
pentru curățarea instrumentelor medicale, perii
pentru curățarea instrumentelor muzicale, perii
pentru curățarea mașinilor, perii pentru curățarea
pielii, perii pentru curățarea tancurilor și a
containerelor, perii pentru exfoliere, perii pentru
igiena personală, perii pentru mesele de biliard,
perii pentru parchet, perii pentru pardoseală,
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perii pentru pilă, perii pentru păr, perii pentru
rimel, perii pentru răzuire, perii pentru îngrijirea
animalelor, perii pentru îngrijirea terenurilor de
golf, perii pentru înlăturarea scamelor, perii
pentru schiuri, acționate manual, perii pentru
spălarea veselei, perii pentru spălat, perii pentru
spălat maşini, perii pentru sticle, perii pentru
tapet, perii pentru tetine de biberon, perii pentru
toaleta animalelor de companie, perii pentru
uz casnic, perii pentru șamponare, perii pentru
șemineuri, perii pentru țesălarea cailor, perii
pentru țevi, perii și articole pentru confecționarea
periilor, periuțe de dinți, periuțe de dinți manuale,
periuțe interdentale pentru curățarea dinților,
periuțe pentru gene, piei tăbăcite pentru curățat,
piele de lustruit, produse pentru periat, produse
pentru curățare, pulverizatoare de uz casnic,
raclete (manuale) pentru curățenie, raclete de
uz casnic, raclete pentru curățat geamuri, rafturi
ajustate pentru hârtie de șters, uscat, lustruit
și curățat, răzuitoare pentru grătar (produse
pentru curățare), role de scame (adezive)
pentru îndepărtarea scamelor de pe haine,
role pentru scame, role pentru strângerea
scamelor de pe podele, scânduri de spălat
rufe, scânduri utilizate la uscarea kimonourilor
spălate, apretate și întinse (hari-ita), site
de cenușă (ustensile de menaj), site pentru
cenușă, de uz casnic, storcătoare de găleată
pentru mop, storcătoare de tub de uz casnic,
șervete de bucătărie, cârpe pentru ștergerea
prafului, ștergătoare (perii), ștergătoare de
geam telescopice, ștergătoare de geamuri,
ștergătoare de jaluzele neelectrice, ustensile
de curățenie pentru toaletă și baie, suporturi
ajustate pentru hârtie de șters, uscat, lustruit
și curățat, suporturi pentru perii, tampoane
pentru curățare, tampoane pentru curățarea
instrumentelor medicale, perii de unghii, uscător
de rufe rotativ, oale de gătit sub presiune,
neelectrice, accesorii de rulare pentru sushi,
acoperitoare pentru alimente, izolante și pliabile,
aerator placinta, agitatoare de cafea, recipiente
termoizolante pentru alimente, amestecătoare
de fructe utilizate pentru cocteiluri, de tip
pistil, aparate de făcut sushi acționate manual,
aparate de făcut vafe, neelectrice, aparate
de gătit cu aburi, neelectrice, aparate de
gătit sub vid, aparate de măcinat alimente
cu acționare manuală, aparate de ras brânză
cu sită, aparate de zdrobit pentru utilizare în
bucătărie, neelectrice, aparate neelectrice de
făcut granita, aparate non-electrice de făcut
paste făinoase, pentru uz casnic, aparate nonelectrice de preparat înghețată, aparate pentru
gătit cușcus, neelectrice, aparate pentru zdrobit
cartofi, articole de agățat banane, articole de
bucătărie pentru controlarea curgerii lichidelor,

articole de menaj pentru controlarea curgerii
lichidelor, articole de sticlărie, articole din cristal
lucrate manual, articole pentru gătit și pentru
servit masa, altele decât furculițe, cuțite și
linguri, articole pentru servirea mierii, arzătoare
lumânări, autoclave neelectrice pentru uz casnic,
autoclave, neelectrice, pentru gătit, baloane
de sticlă (recipiente), baze pentru tort, bețe
pentru dulciuri înghețate, bețe pentru prăjiturele
pe băț (cake pops), bețișoare chinezești
(tacâmuri) pentru învățarea copiilor, bețișoare
chinezești (tacâmuri), bețișoare chinezești de
unică folosință, bețișoare pentru acadele,
bețișoare pentru cocktailuri, bidoane de apă
goale pentru biciclete, bidoane de apă pentru
biciclete, bidoane de lapte, bidoane pentru
sport, vândute fără conținut, blocuri pentru
cuțite, bol pentru spălat degetele la masă,
recipiente termoizolante pentru băuturi, boluri cu
ventuză, boluri de amestecat, boluri de sticlă,
boluri de supă, boluri de zahăr din metale
prețioase, boluri din metale prețioase, boluri
din plastic (recipiente de uz casnic), boluri
japoneze pentru orez (chawan), boluri japoneze
pentru orez, din metale prețioase (chawan),
boluri japoneze pentru orez, nu din metale
prețioase (chawan), boluri pentru bomboane,
boluri pentru dulciuri (zaharicale), boluri în stil
japonez pentru servirea supei (wan), boluri
pentru fructe cu coajă lemnoasă, boluri pentru
servit, boluri pentru servit (hachi), bomboniere,
borcane, borcane cu capac, borcane cu gustări
pentru animale de companie, borcane de
bucătărie (nu din metale prețioase), borcane
de dulceață, borcane din sticlă, borcane din
sticlă pentru depozitare, borcane din sticlă pentru
păstrarea alimentelor, borcane etanșe, borcane
pentru conserve, borcane pentru depozitare,
borcane (suporturi) pentru lumânări, borcane
pentru grăsime de gătit, goale, borcane pentru
prăjiturele, borcane pentru uz casnic, borcane
vidate, broșete (ustensile de bucătărie), broșete
(aparate pentru gătit), broșete din lemn, broșete
pentru a fi utilizate la gătit, broșete pentru uz
culinar, recipiente pentru bucătărie, ustensile
de bucătărie, vase pentru bucătărie, râșnițe de
cafea manuale, cădelnițe, cafetiere, cafetiere
cu vaccum, cafetiere neelectrice, cafetiere
neelectrice cu piston, candelabre non-electrice,
candelabre non-electrice din metale prețioase,
căni, căni confecționate din ceramică, căni
confecționate din porțelan, căni confecționate
din porțelan fin, căni de băut, căni de băut
confecționate din porțelan, căni de cafea, căni
de ceai (yunomi), căni de dimensiuni mici,
capace de unică folosință pentru recipiente
de uz casnic, capace de uz universal
pentru recipiente de bucătărie, capace din
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silicon refolosibile pentru acoperirea alimentelor,
capace din sticlă pentru recipiente utilizate
la împachetarea bunurilor industriale, capace
izolante pentru farfurii și vase, capace pentru
caserole, capace pentru cești, capace pentru
cratițe, căni de porțelan, căni din ceramică,
căni din sticlă, căni fabricate din porțelan,
căni fabricate din sticlă, căni speciale cu
muștiuc pentru hrănire, căni speciale cu muștiuc
pentru hrănirea copiilor, capace pentru farfurii,
capace pentru platouri de brânză, capace pentru
tigăi de prăjit, capace pentru untiere, capace
pentru vase, capete și tuburi pentru decorat
torturi, carafe din metale prețioase, caserole
(veselă), castroane biodegradabile, castroane
compostabile, castroane japoneze pentru orez
(chawan), castroane pe bază de pastă de
hârtie biodegradabilă, cazane, (cutii pentru ceai,
ceainice, ceainice cu fluier, ceainice din metale
prețioase, ceainice în stil japonez pentru servirea
ceaiului (kyusu), ceainice în stil japonez pentru
servirea ceaiului din metale prețioase (kyusu),
ceaune de fontă, produse ceramice pentru
menaj, cești, cești de cafea, cești de ceai, cești
și căni, oale pentru clei, clești de servit, clești
pentru carne, clești pentru grătar, clești pentru
legume, clești pentru pâine, clești pentru salată,
clești pentru spaghete, clești pentru sparanghel,
clești pentru zahăr, instrumente pentru tăiat
coca, concasoare de gheață, non-electrice,
servicii de condimente, coșuri de bambus de uz
casnic, coșuri de gunoi din metal, coșuri de gunoi
din plastic (cutii pentru gunoi), coșuri de gunoi
metalice, coșuri de picnic cu accesorii, coșuri de
pâine de uz casnic, covorașe de rulare pentru
sushi, coșuri de rufe de uz casnic, coșuri de
sortat rufe, de uz casnic, coșuri de uz casnic,
coșuri din metal comun de uz domestic, coșuri
din metal comun pentru uz casnic, coșuri din
sârmă (ustensile de bucătărie), coșuri pentru
gătit cu aburi, coșuri pentru prăjit cartofi pai,
coșuri pentru pâine, coșuri împletite de uz
casnic, cratițe, cratițe metalice, crăticioare din
ceramică, cratițe (neelectrice), cratițe pentru fiert
lapte, forme pentru cuburi de gheață, cuburi de
gheață refolosibile, cupe, cupe confecționate din
ceramică, cupe confecționate din lut, cupe de
copt din silicon, cupe pentru fructe, cupole izolate
pentru acoperirea alimentelor, cutii de bomboane
din metale prețioase, cutii de bomboane, nu
din metale prețioase, cutii de ceai, nu din
metale prețioase, cutii pentru monezi (pușculițe),
cutii din metale prețioase pentru dulciuri, cutii
emailate, cutii frigorifice portabile, neelectrice,
cutii japoneze pentru alimente, tip sufertaș
(jubako), cutii metalice pentru depozitare, cutii
pentru bento, cutii pentru bețișoare chinezești,
cutii pentru distribuirea șervețelelor de hârtie,

cutii pentru floricele de porumb, goale, de uz
casnic, cutii pentru pâine, cutii pentru picnic,
cutii pentru sandvișuri, cuțitașe ondulatoare
pentru unt, damigene, decorațiuni din porțelan
pentru torturi, discuri de sfeșnic, discuri de
sfeșnic, nu din metale prețioase, dispozitive de
măcinat de bucătărie, neelectrice, dispozitive
de scurgere pentru salate acționate manual,
dispozitive de sprijin pentru cuțite de tăiat
carnea, dispozitive neelectrice de spart ouă
pentru uz casnic, dispozitive non-electrice
pentru obținerea spumei de lapte, dispozitive
pentru injectarea marinadelor, dispozitive pentru
măsurarea spaghetelor, dispozitive pentru
scoaterea sâmburilor de cireșe, dispozitive
pentru servirea spaghetelor, dispozitive portabile
pentru răcirea băuturilor, distribuitoare de
băuturi, neelectrice, distribuitoare de hârtie
de bucătărie, distribuitoare de paie de
băut, distribuitoare de peliculă adezivă (altele
decât cele fixe), distribuitoare de șervețele,
distribuitoare de șervețele pentru uz casnic,
donițe, dopuri de sticlă, dopuri de sticlă pentru
sticle, dozatoare de aluat pentru bucătărie,
dozatoare de șervețele, dozatoare portabile
pentru băuturi, dozatoare portabile pentru
lapte praf, dozator de aluat de uz casnic
acționat manual, elemente de fixare pentru
fața de masă, obiecte din faianță, farfurii,
farfurii biodegradabile, farfurii compostabile,
farfurii de unică folosință, farfurii decorative,
farfurii degradabile, farfurii din hârtie, farfurii
din metale prețioase, farfurii din plastic, farfurii
din plastic (veselă), farfurii din silicagel, farfurii
din sticlă, farfurii pe bază de pastă de
hârtie biodegradabilă, farfurii, nu din metal
prețios, farfurii, nu din metale prețioase,
farfurioare, felinare de vânt (neelectrice),
fierbătoare neelectrice, fierbătoare neelectrice
pliabile, filtre de cafea neelectrice, filtre de
cafea, nu din hârtie, ca parte componentă
a cafetierelor non-electrice, filtre mari de
cafea, neelectrice, filtre non-electrice pentru
fierberea cafelei, filtre pentru menaj, flacoane
de sticlă (recipiente), flacoane inteligente pentru
medicamente, vândute fără conținut, discuri
pentru a împiedica laptele să dea în foc, folie
din silicon pentru copt brioșe, folii pentru copt,
forme de bucătărie, forme de copt, forme de copt
pentru patiserie, forme de copt pentru prăjituri,
forme de copt prăjituri, forme de inele pentru
prăjituri, forme de plastic pentru înghețată pe băț,
forme de prăjituri, forme de prăjituri, din materiale
nemetalice, forme de prăjituri, din metal comun,
forme de prăjituri, din metale comune, forme de
tort, forme din aluminiu (ustensile de bucătărie),
forme din plastic pentru cuburi de gheață, forme
pentru brioșe, forme pentru bucătărie, forme
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pentru budincă, forme pentru ciocolată, forme
pentru cofetărie, forme pentru colțunași de uz
casnic, forme pentru copt din carton de unică
folosință, forme pentru copt, din hârtie, forme
pentru coptul prăjiturilor, forme pentru cuburi
de gheață pentru congelatoare, forme (ustensile
de bucătărie), forme pentru cuburi de gheață,
forme pentru gătit, forme pentru ochiuri de ouă,
forme pentru prăjituri, frigidere portabile nonelectrice, frigărui, friteuze neelectrice, fructiere,
funduri de tăiat din oțel inoxidabil, furculițe de
servit, furculițe de servit paste, furculițe pentru
grătar, gamele, gamele (recipiente pentru gătit
orez), garnituri din cauciuc pentru borcane, de
uz casnic, ghivece de flori din hârtie, ghivece
de flori pentru ritualuri, ghivece din piatră,
găleți pentru baie, găleți pentru cărbuni de uz
menajer, găleți pliabile, greutăți pentru fețe de
masă, suporturi de grătare, grătare (neelectrice),
grătare (ustensile de bucătărie neelectrice),
grătare (ustensile pentru gătit), grătare din pietre
prețioase, grătare neelectrice pentru bucătărie,
grătare pentru camping, gulere de picurare
pentru vin, special adaptate pentru a fi utilizate
în jurul părții de sus a sticlelor de vin pentru
a opri picăturile, huse ajustate pentru găleți,
huse pentru ceainice, ibrice de cafea neelectrice,
nu din metal prețios, ibrice de cafea, nu din
metale prețioase, ibrice japoneze din fontă, nonelectrice (tetsubin), închizători pentru capacele
de cratiță, individualuri de masă, nu din hârtie
sau material textil, individualuri de vinil, inele
decorative pentru lumânări din metale prețioase,
inele din metale prețioase pentru șervețele, inele
pentru șervețele, inele pentru șervețele, nu din
metale prețioase, infuzoare de ceai, infuzoare
de ceai din metale prețioase, infuzoare de ceai,
nu din metale prețioase, instrumente (manuale)
pentru desfacerea homarilor, instrumente de
uz casnic, instrumente pentru pasat legume,
învelișuri protectoare pentru dozele de băutură,
învelișuri protectoare pentru paharele de
băutură, linguri de amestecat (ustensile de
bucătărie), linguri de cafea, linguri de servit,
linguri de spumă (instrumente neelectrice pentru
bucătărie), linguri pentru gătit și servit, linguri
pentru gătit și servit (ustensile de bucatarie),
linguri pentru gătit și servit, pentru bucătărie,
linguri pentru orez, linguri pentru zahăr, linguri
pentru înghețată, linguri plate pentru orez gătit,
în stil japonez (shamoji), linguri strecurătoare
(utensile de bucătărie), linguri în stil japonez
pentru orez gătit (shamoji), lingură de cupe
pentru pepene galben, lăzi frigorifice, lingurițe
pentru miere, lopeți pentru pizza, matrițe din
plastic utilizate în menaj pentru fabricarea
săpunului, mașini de tocat carne neelectrice,
menorah, mese cu blat-tavă, mixere neelectrice

de bucătărie, mixere neelectrice de uz casnic,
mixere neelectrice pentru cafea, mojare din lut
în stil japonez (suribachi), mânere din material
plastic pentru vase adânci, mănuși de bucătărie,
mănuși pentru cuptor, mănuși pentru grătar,
mojare pentru utilizare în bucătărie, oale cu
presiune (vase de bucătărie), oale de fiert sub
presiune, neelectrice, oale de gătit, oale de gătit
pentru utilizare în cuptoare cu microunde, oale
de gătit sub presiune, oale duble pentru bainmarie, oale neelectrice pentru făcut conserve
(oale sub presiune), oale pentru gătire lentă
(neelectrice), oale și tigăi pentru gătit (nonelectrice), oale și tigăi portabile pentru camping,
oliviere, oliviere pentru ulei și oțet, oliviere, nu
din metale prețioase, ornamente speciale de
masă sub formă de sfeșnic cu mai multe brațe,
din metale prețioase, pahare, vase de băut și
articole pentru baruri, ornamente speciale de
masă sub formă de sfeșnic cu mai multe brațe,
nu din metale prețioase, oțetare din metale
prețioase, oțetare din metale prețioase, pentru
ulei sau oțet, pachete de gheață pentru răcirea
alimentelor și băuturilor, pachete de hidratare
care constau dintr-un rezervor pentru lichide
și un tub de distribuire, pachete de hidratare
care constau într-un rezervor pentru lichide și
un tub de alimentare, pachețele de gheață
utilizate pentru păstrarea la rece a alimentelor
și a băuturilor, pahare din plastic sau hârtie,
pahare pentru ouă din metale prețioase, pahare
pentru ouă, nu din metale prețioase, palate
de amestecare neelectrice pentru utilizare în
bucătărie, palete (accesorii pentru masă), paletă
pentru pește, coșulețe de pâine, palete de
amestecare neelectrice, palete de uz casnic,
palete neelectrice de uz casnic, palete pentru
tarte, pensule pentru alimente, pensule pentru
patiserie, pensule pentru uns carnea, perii pentru
ciuperci, perii pentru legume cu dispozitive
de răzuit, perii pentru prăjituri, servicii pentru
picnic (veselă), pâlnii de bucătărie, pâlnii din
plastic, picurătoare pentru vase, pietre pentru
pizza, râșnițe de piper manuale, pipete pentru
sos, pistiluri în stil japonez din lemn (surikogi),
pisăloage pentru utilizare în bucătărie, planșete
de pâine, platou lăcuit, cu nouă compartimente,
pentru servirea mâncării (gujeolpan), platouri
cu capac pentru brânzeturi, platouri cu capac
pentru prăjituri sau torturi, platouri cu capac
pentru servirea legumelor, platouri de servire
din metale prețioase, platouri pentru aperitive,
platouri pentru servirea mâncării, plăci de tocat,
platouri (veselă), polonice (ustensile de menaj
sau de bucătărie), polonice cu fundul plat,
polonice de bucătărie cu fund plat, polonice de
servit, polonice pentru servit, porțelan decorativ,
prese de tortilla, prese de tortilla, neelectrice
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(ustensile de bucătărie), prese de usturoi
(ustensile de bucătărie), prese pentru biscuiți,
acționate manual, presă de usturoi, presă pentru
carne, prăjit (tigăi pentru -), prese pentru
carne, prese pentru usturoi acționate manual,
produse de fragezire (ustensile de bucătărie),
produse de olărie, produse din ceramică pentru
bucătărie, produse din sticlă de uz casnic,
produse pentru frăgezirea cărnii pentru uz
casnic, proțapuri (altele decât piesele aparatelor
de gătit), pungi de pânză de tifon folosite
la gătit, pungi izolate termic pentru alimente
sau băuturi, răcitoare de unt, răcitoare pentru
băuturi (recipiente), răcitoare pentru caviar,
răcitoare pentru sticle (recipiente), răcitoare
portabile, neelectrice, raclete pentru tigăi și
oale, rafturi pentru condimente, rafturi pentru
legume, rafturi pentru răcirea produselor coapte,
râşniţe de sare acţionate manual, râșnițe de
cafea, râșnițe de piper, râșnițe manuale de
uz casnic, râșnițe menajere neelectrice, râșnițe
neelectrice, râșnițe neelectrice pentru cafea,
râșnițe pentru condimente (neelectrice), râșniță
de sare, răcitoare (recipiente neelectrice),
rasnite pentru sare si piper, recipiente (baloane
de sticlă), recipiente ceramică, recipiente cu
termoizolație dublă pentru alimente, recipiente
de ceai portabile, recipiente de menaj din metale
prețioase, recipiente de sticlă pentru farmacii,
recipiente de unică folosință din folie de aluminiu,
de uz casnic, recipiente de uz casnic, răzătoare,
răzătoare (ustensile de uz casnic neelectrice),
răzătoare pentru utilizare în bucătărie, răzătoare
specială pentru coaja de citrice, răzători
pentru brânză, răzători pentru nucșoară,
recipiente (nemetalice) pentru apă sfințită,
recipiente de uz casnic pentru depozitarea
hranei pentru animale de companie, recipiente
din aluminiu pentru alimente, recipiente din
piatră artificială pentru uz casnic, recipiente
ermetice pentru boabe de cafea, recipiente
industriale din porțelan pentru ambalare,
recipiente industriale din sticlă pentru ambalare,
recipiente izolante pentru cutii de băuturi, de
uz casnic, recipiente izolate pentru uz casnic,
recipiente izolate termic pentru alimente sau
băuturi, recipiente neelectrice pentru încălzirea
biberoanelor, recipiente nemetalice de menaj,
cu închizătoare, pentru alimente, recipiente
pentru băuturi, recipiente pentru condimente,
recipiente pentru copt din sticlă, recipiente
pentru depozitarea alimentelor, recipiente pentru
făcut floricele de porumb, recipiente pentru
menaj sau bucătărie, recipiente pentru oțet,
recipiente pentru pâine, recipiente portabile
multifuncționale de uz casnic, recipiente sub vid
pentru boabe de cafea, recipiente termoizolante
pentru alimente, recipiente termoizolante pentru

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

biodegradabile de uz casnic, tăvi compostabile,
tăvi de copt din aluminiu, tăvi de copt fără
margini, din metal comun, tăvi de decongelare
pentru bucătărie, tăvi de scurgere, tăvi de servire
din metale prețioase, tăvi de servire fabricate
din trestie-indiană, tăvi de servit, tăvi (platouri
de servit), tăvi de tacâmuri, tăvi de uz casnic,
tăvi de uz casnic, din hârtie, tăvi degradabile de
uz casnic, tăvi pentru desert, tăvi pentru brioșe,
tăvi pentru prăjituri, tăvi pentru scurs, tăvi pentru
servit masă, tăvi pentru servit, nu din metale
prețioase, tăvi sau suporturi individuale de luat
masa, în stil japonez (zen), tăvi sau suporturi
individuale în stil japonez pentru cină (zen), tăvi
și forme de copt, tăvi și forme de copt (nu jucării),
teluri, teluri de bucătărie (neelectrice), termos
neelectric, termos pentru alimente, termosuri,
termosuri pentru băuturi, tigăi, tigăi cu mâner,
tigăi de clătite suedeze, tigăi de prăjit, tigăi de
prăjit ouă, tigăi din sticlă, tăvi turnante (pentru
bucătărie), tăvițe (recipiente pentru obiecte mici)
pentru uz casnic, țepușe de frigărui nemetalice,
tigăi neelectrice, tigăi non-electrice de gătit,
tigăi orientale (wokuri), tigăi pentru clătite, tigăi
pentru ouă, tigăi pentru prăjit, tigăi întinse pentru
gătit, tocătoare, tocătoare din lemn (ustensile),
tocătoare din lemn pentru bucătărie, tocătoare
pentru brânză, tuburi de curățat usturoi, ulcioare
emailate, ulcioare pentru lapte, ulcioare pentru
sirop, ulcioare pentru smântână, untiere, urne,
urne fiind vaze, ustensile casnice și de bucătărie,
ustensile de bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, ustensile de bucătărie pentru pregătirea
grătarului, ustensile de bucătărie, cu excepția
furculițelor, cuțitelor și lingurilor, ustensile de
gătit, neelectrice, ustensile de menaj, ustensile
de mână pentru scos sâmburi de curmale,
ustensile de zdrobit alimentele, ustensile pentru
copt, utensile de bucătărie, nu din metale
prețioase, vase, vase adânci, vase de așezat
în mijlocul meselor, vase de bijuterii, vase de
bucătărie, vase de ceramică, vase de copt din
porțelan, vase de fiert orez pentru cuptor cu
microunde, vase de făcut floricele de porumb
la cuptor cu microunde, vase de gătit de unică
folosință din hârtie, vase de gătit din hârtie,
vase de lut, vase de metal pentru preparat
înghețată si băuturi reci, vase de uz casnic
termoizolate de ceramică, vase din cositor pentru
brutărie, vase din sticlă, vase din sticlă pentru
fructe, vase domestice termoizolante de sticlă,
vase domestice termoizolate din porțelan, vase
ignifuge, vase neelectrice de făcut sorbet și
înghețată, vase neelectrice de făcut înghețată,
vase neelectrice pentru prepararea alimentelor
în baie de aburi, vase non-electrice de gătit
orez, vase non-electrice pentru servirea cafelei,
din metale prețioase, vase pentru amestecare,
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vase pentru condimente, vase pentru copt, vase
întinse, vase pentru copt din aluminiu, vase
pentru copt din ceramică, vase pentru copt din
sticlă, vase pentru copt la cuptor și servit la
masă, vase pentru cuptoare cu microunde, vase
pentru cuptor, vase pentru gratinare, vase pentru
gătit din aluminiu, vase pentru muștar, vase
pentru prăjit, vase pentru păstrarea usturoiului,
vase pentru scurs salata, vase pentru servit,
vase pentru sos, vase pentru sufleu, vase
pentru tajine, neelectrice, vase pentru unt,
vase ramekin, vase sacrale, vaze din ceramică
pentru podea, veselă, veselă (ustensile de uz
casnic), veselă din ceramică, veselă din sticlă,
veselă pentru picnic, veselă pentru servit, veselă,
altele decât cuțite, furculițe și linguri, veselă,
altele decât furculițe, cuțite și linguri, veselă,
nu din metale prețioase, zaharnițe, zaharnițe
(altele decât cele din metale prețioase), frapiere,
frapiere pentru sticle, frapiere pentru răcirea
vinului.
22. Plase pentru pescuit, plase pentru pescuitul
cu undița.
28. Aparate pentru cățărat (echipamente pentru
terenuri de joacă), arene portabile pentru gaga, atracții în parcuri tematice de tip rides,
balansoare (echipamente pentru spații de joacă),
balansoare (echipamente pentru teren de joacă),
castele gonflabile pentru copii, cadre de cățărat
(articole pentru joacă), călușei, căsuțe de
jucărie, căsuțe de jucărie pentru copii, căsuțe
în miniatură, echipament de locuri de joacă
pentru copii, echipamente din lemn pentru
terenuri de joacă, echipamente din metal pentru
terenuri de joacă, echipamente din plastic
pentru terenuri de joacă, echipamente pentru
terenuri de joacă, gropi cu nisip (echipamente
pentru terenuri de joacă), leagăne, roți de
loterie, leagăne pentru bebeluși, scaune de
leagăn pentru bebeluși, scrâncioburi (articole de
joacă), structuri de cățărat pentru terenuri de
joacă, tobogane (articole de joacă), tobogane
(echipamente pentru spații de joacă), tobogane
acvatice, tobogane pentru cățărat (aparate
de joacă pentru copii), tururi în parcuri de
distracție, accesorii de protecție pentru coate
pentru practicarea patinajului, accesorii pentru
antrenamentul de golf, ace pentru pompe de
umflat mingi de joc, adaptoare pentru dispozitive
de umflare a mingilor, amortizoare de vibrații
pentru rachete de tenis, amortizoare pentru
mese de biliard american, antene pentru plase
de volei, aparat de lipit pene pe săgeți
de tir cu arcul, aparate care încorporează
greutăți destinate exercițiilor fizice, aparate cu
pedale pentru aerobic, aparate de antrenament
eliptice, aparate de gimnastică, aparate de

gimnastică portabile de uz casnic, aparate de
interior pentru fitness, aparate de vâslit, aparate
pentru antrenament sportiv, aparate pentru
antrenamente (exerciții fizice), aparate pentru
culturism, aparate pentru culturism (exerciții
fizice), aparate pentru exerciții abdominale,
aparate pentru exerciții fizice, aparate pentru
genuflexiuni, aparate pentru lansat mingi de
tenis de masă, aparate pentru lansat mingile
de tenis, aparate pentru obținerea unei bune
condiții fizice (de uz nemedical), aparate
pentru tiroliene folosite în scopuri recreative,
aparate pentru tonifierea corpului (exerciții
fizice), aparate utilizate la antrenamentul pentru
jocul de rugby (echipament sportiv), apărătoare
de tibie pentru uz sportiv, apărătoare pentru
picioare (apărătoare pentru crichet), apărătoare
pentru picioare pentru uz atletic, apărători cu
ținte pentru karate, apărători de cot (articole
de sport), apărători de genunchi (articole de
sport), apărători de protecție pentru piept (pentru
baseball), apărători de protecție pentru piept
(pentru hochei), apărători de tibie (articole de
sport), apărători de tibie de uz sportiv, apărători
de tibie pentru atletism, apărători de tibie pentru
fotbal, apărători de tibie pentru karate, apărători
elastice pentru umeri, pentru uz sportiv, apărători
pentru lovituri de karate, apărători pentru portarii
de hochei pe gheață, arbalete (aparate pentru
sport), arcuri (pentru tir cu arcul), arcuri (pentru
tirul cu arc), arcuri de tir, arcuri pentru tir,
arcuri pentru tragere cu arcul în stil japonez
(yumi), aripioare pentru plăci de surf, aripioare
pentru plăci de windsurfing, aripioare pentru
surf, arme de scrimă, arme pentru paintball
(articole sportive), articole căptușite de protecție
pentru crichet, articole de camuflare pentru
vânătoare de rațe (articole de sport), articole
de gimnastică, articole de gimnastică și de
sport, articole de sport, accesorii de pescuit,
adăposturi de vânătoare (articole de sport),
alarme de mușcătură pentru pescuitul cu undița,
aparate indicatoare acustice folosite pentru
pescuit, arbalete acționate cu arc (echipament
de scufundări), arcuri de vânătoare, articole de
camuflare pentru vânătoare (articole de sport),
articole de scoatere a peștelui din cârlige de
undiță (accesorii de pescuit), articole de pescuit,
respectiv: undițe de pescuit, momeală artificială
pentru pescuit, indicatoare de tragere/mușcătură
(unelte de pescuit), senzori de tragere/
mușcătură (unelte de pescuit), mincioguri pentru
pescarii cu undiță, lansete de pescuit, plute de
pescuit, coșuri de prins pește, momeli pentru
vânătoare sau pescuit/nade pentru vânătoare
sau pescuit, instrumente de pescuit, linii (fire)
de pescuit, cârlige pentru pește, momeli cu
miros pentru vânătoare sau pescuit, gută pentru
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pescuit, aruncătoare de momeală, bumeranguri,
bărci gonflabile pentru pescuit, capcane în
apă pentru vânarea păsărilor de apă, cârlige
de pescuit, cârlige de undiță, cutii cu nade
pentru pescuit (articole de pescuit), cutii de
ustensile pentru pescuit, cutii de insecte pentru
pescuit (articole de pescuit), dispozitive pentru
atragerea căprioarelor, echipament de pescuit,
fire tippet pentru pescuit, fluiere de ademenit
vânatul, fluiere pentru ademenit vânatul, fluiere
pentru păsări (momeli), genți adaptate pentru
pescuit, genți de pescuit, genți pentru mulinete,
greutăți de plumb pentru pescuit, greutăți din
wolfram pentru pescuit, gute de pescuit, hamuri
pentru pescuit, harpoane folosite la pescuit,
harpoane pentru lansatoare de harpoane
(articole sportive), indicatoare de mușcătura
peștelui pentru pescuit la copcă, indicatoare de
mușcătură (echipament de pescuit), indicatoare
de presiune electronice folosite la pescuitul cu
undiță, juvelnice (unelte de pescuit), lansatoare
de harpoane (articole de sport), lansatoare
de harpoane (echipament pentru scufundări),
lansete de pescuit, lansete pentru pescuit la
muscă, mincioguri de pescuit, mânere pentru
undițe, învelișuri pentru camuflare (articole de
sport), momeală (artificială), momeală artificială
de aruncat în apă pentru pescuit, momeală
artificială de pescuit, momeală artificială pentru
pescuit, momeală de pescuit (sintetic), momeală
pentru pescuit, momeli mirositoare pentru
vânătoare sau pescuit, momeli pentru vânătoare
sau pescuit, momeli pentru ademenit vânatul,
monturi paternoster pentru pescuit, mulinete,
mulinete pentru pescuit, muște artificiale folosite
pentru pescuit, nade pentru pescuit, nadă
artificială de pescuit, paravane de camuflaj
pentru vânătoare, plase de fluturi, plase de
pescuit în acvariu, plute de pescuit, plute de
pescuit luminoase, plute pentru pescuit, plute
rotunde pentru pescuit, senzori de mușcătură,
senzori de mușcătură (pescuit), strune pentru
pescuit, suporturi de undiță pentru pescuitul de
pe mal, săculeți cu momeală pentru catapulte
de pescuit, săculeți din plasă pentru momeală
vie, suporturi pentru undițe, suporturi pentru
undițe de pescuit, tocuri pentru undițe de pescuit,
vergi de pescuit pentru personalizare, vergi
de undițe pentru pescuit, vârfuri de săgeți de
vânătoare, vârtejuri (unelte de pescuit), ținte
false pentru vânătoare, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, articole pentru jocul
de darts, articole pentru practicarea golfului,
articole și echipament de sport, axe de plăci
de skateboard, bandă pentru mânerul rachetei,
bandaje de mâini pentru uz sportiv, bandă pentru
mânerul rachetelor, bare asimetrice, bare cu arc
pentru exerciții fizice, bănci de exerciții, bănci

de uz sportiv, bănci pentru abdomene, bănci
pentru gimnastică, bănci pentru ridicarea de
greutăți, bare de halteră, bare de protecție pentru
mese de biliard american, bare de tracțiuni
pentru cadre de ușă, bare orizontale (pentru
gimnastică), bare paralele (pentru gimnastică),
bare pentru exerciții, bare pentru gantere (pentru
ridicare de greutăți), bare pentru haltere pentru
ridicare de greutăți, bare portabile pentru dans,
bastoane pentru gimnastică, bârne (aparate de
gimnastică), bârne (pentru gimnastică), bâte
(articole sportive), bâte de baseball, bâte de
softball, baze de baseball, baze de softball, baze
pentru aruncători de baseball, benzi ale meselor
de biliard, benzi cu greutăți pentru echilibrarea
rachetelor de tenis, benzi de amortizare pentru
mese de biliard, benzi de mijloc pentru fileuri
de tenis, benzi de prindere pentru bâte de
baseball, benzi de prindere pentru crose de
golf, benzi de prindere pentru crose de hockey.,
benzi de rezistență pentru întinderea degetelor,
benzi elastice pentru yoga, benzi pentru exerciții,
benzi pentru înfășurarea mânerelor rachetelor
de tenis, bâte pentru jocuri cu mingea, benzi
pentru masă de biliard (echipament pentru
jocuri), benzi pentru mânerele paletelor de tenis
de masă, benzi pentru mânerele rachetelor de
badminton, benzi pentru mânerele rachetelor
de squash, benzi pentru mânerele rachetelor
de tenis, benzi rulante pentru exerciții fizice,
bețe de schi, bețe de ski pentru schiuri cu
rotile, bețe pentru nordic walking, biciclete statice
de antrenament, bile de biliard, bile de biliard
numerotate, bile de crichet, bile de pétanque,
bile de metal pentru aruncarea greutății, bile de
vopsea, bile de vopsea (proiectile), cretă pentru
tacuri de biliard, tacuri de biliard, vârfuri pentru
tacuri de biliard, blocstarturi, blocstarturi (pentru
piste sportive), blocstarturi pentru evenimente
sportive, blocuri yoga, boburi, boburi (aparate
sportive), bowling (jocuri), bride pentru corzi
pentru schi acvatic, bride pentru schi acvatic,
bucăți de material care se pot prinde pe o
suprafață corespunzătoare pentru a fi utilizate
ca ținte pentru jocul de darts, buzunare pentru
săgeți de aruncat la țintă, cablu de tensiune
pentru tir cu arcul, cadre pentru genuflexiuni, cai
cu mânere (pentru gimnastică), cal cu mânere,
camere de aer pentru mingi destinate jocurilor
sportive, canturi de schiuri, capete pentru crose
de golf, catarge pentru plăci de windsurfing,
călcâi de etambou pentru plăci cu vele, căptușeli
de protecție (piese vestimentare de sport),
căptușeli de protecție pentru sporturi, căptușeli
de protecție pentru stâlpi de tenis, cărucioare
pentru saci de golf, căști de protecție pentru
baseball, centuri de cățărare, centuri pentru
fotbal american, centuri pentru halterofili (articole
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de sport), cercuri de gimnastică cu senzori de
măsurare încorporați, cercuri de yoga, cercuri
pentru gimnastică ritmică, cercuri pentru sport,
chingi pentru bodyboard-uri, ciocane pentru
sporturi, cleme de suport pentru tacuri de biliard,
clipsuri pentru haltere, coarde de sărit, coarde
pentru arcuri, coarde pentru gimnastică ritmică,
coarde pentru rachete de squash, cochilii de
protecție pentru sport, conuri de marcaj pentru
sport, corzi de rachete, corzi de rachete pentru
racquetball, corzi de sărit, corzi de sărit cu
numărătoare digitale, corzi de tracțiune pentru
schi acvatic, corzi pentru arcul de tir, corzi pentru
rachete de badminton, corzi pentru rachete de
tenis, corzi pentru schi acvatic, corzi sintetice
pentru rachete sportive, costume de sport pentru
electrostimulare musculară, cotiere folosite
pentru crichet, coșuri de baschet, cotiere pentru
cicliști, cotiere pentru fotbal american, covoare
de golf, covoare de golf pentru exersarea de
interior de putting, covorașe de antrenament de
putting pentru golf (instrumente de golf), cretă
de gimnastică pentru îmbunătățirea prinderii
mânerelor în activități sportive, cretă pentru
tacuri de biliard, cretă pentru tacuri de biliard
american, crose de crichet, crose de floorball,
crose de golf, crose de golf cu cap metalic, crose
de golf tip putter, crose de hochei, crosă de
hochei irlandez pentru femei, crose de hochei
pe gheață, crose de hochei pe iarbă, crose de
polo, crose pentru bandy, crose pentru lacrosse,
crose putter (aparate sportive), aparate pentru
cultură fizică, cupe de putting, curele abdominale
adezive, electrice, pentru stimulare musculară,
curele de prindere pentru plăci de bodyboarding,
curele pentru exerciţii pentru abdomen, curele
pentru fixarea piciorului pe plăcile cu vele, curele
pentru picior pentru plăci cu vele, curele pentru
plăci cu vele, curele pentru plăci de surf, cutii
adaptate pentru articole sportive, cutii pentru
arcuri de tir, cutii pentru bâte de baseball, cutii
pentru mingi de tenis, cutii pentru rachete (pentru
tenis sau badminton), cutii pentru tacuri, cutii
pentru transportul schiurilor acvatice, cutii sub
formă de tolbe pentru instrumente sportive, cuști
pentru arte marțiale mixte, deltaplane, diamant
(home plate) de softball, discuri conice pentru
fotbal, discuri de golf pentru exersarea de interior
de putting, discuri de greutăți pentru haltere,
discuri pentru sport, dispositive de prindere
folosite la ridicarea greutăților, dispozitive care
împiedică desfacerea șireturilor cu care se
fixează apărătorile pentru umeri, pentru uz
sportiv, dispozitive de antrenament pentru tenis
de masă cu tije suple elastice, dispozitive
de fixare pentru schi acvatic, dispozitive de
fixare pentru schiuri alpine, dispozitive de fixare
pentru snowboard-uri, dispozitive de marcat

punctele la biliard, dispozitive de recuperare
a mingilor de golf, dispozitive de ricoșare
pentru pucuri la antrenamente de hochei,
dispozitive de susținere a mingii pentru șut,
dispozitive de transport pentru seturi de crochet,
dispozitive flexoare de mână pentru exerciții
fizice, dispozitive manuale de exerciții pentru
picioare, dispozitive non-extensibile de ochire
pentru tir cu arcul, dispozitive pentru alinierea
loviturii la golf, aripioare pentru înot, articole
de înot pentru menținerea corpului la suprafața
apei, pentru uz recreativ, articole de înot
sau scăldat pentru menținerea corpului la
suprafața apei, blocstarturi (echipamente de
înot), camere de aer gonflabile pentru activități
recreative acvatice, centuri de înot, colaci de
înot, colaci de înot pentru agrement, colaci
pentru scăldat și înot, culoare pentru curse
(echipamente de înot), echipamente de plutire
pentru înot, labe pentru înot, labe pentru
înotători, mănuși de înot palmate, planșe
flotante folosite în scop recreațional, planșe
flotante în scopuri recreative, plute pentru
înot, plute și alte articole de înot recreativ,
saltele plutitoare recreative, veste pentru înot,
echipament pentru înot, dispozitive pentru
amplasarea popicelor de bowling, dispozitive
pentru antrenament de golf, dispozitive pentru
recuperarea mingilor de tenis împrăștiate pe
teren, dispozitive prindere mingi, dulapuri pentru
jocul de darts, echipament de antrenament
în arte marțiale, echipament de badminton,
echipament de biliard, echipament de exerciții
acționat manual, echipament pentru biliard,
echipament pentru fotbal, echipament pentru
scrimă, echipament pentru volei, echipamente
de sport pentru animale de companie,
echipamente pentru sport, echipamente pentru
sport și exerciții fizice, echipamente pentru tir cu
arcul (stil japonez și occidental), echipamente
protectoare pentru taekwondo, elemente de
absorbție a șocului pentru protejarea împotriva
accidentărilor (articole sportive), etichete din
piele pentru genți pentru crose de golf, etichete
pentru gențile de golf, etuiuri pentru bâte de
softball, etuiuri pentru rachete, etuiuri pentru
tacuri de biliard, extensii pentru tacuri de
biliard, extensoare, extensoare pentru piept,
fileuri pentru badminton, fileuri pentru jocuri
cu mingea, fileuri pentru racquetball, fileuri
și stâlpi pentru tenis, fire naturale pentru
racordajul rachetelor de squash, fire naturale
pentru racordajul rachetelor de tenis, florete de
scrimă, fluturași (badminton), fluturași (pentru
sporturi cu racheta), fluturași chinezești pentru
jianzi, fluturași de fleșete pentru jocul de
darts, fluturași pentru rachetele hagoita, gantere
(pentru ridicare de greutăți), garduri folosite
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la antrenamentele de atletism, garduri (pentru
piste sportive), garduri folosite la atletism,
genți adaptate articolelor de sport, genţi
adaptate pentru snowboard, genți adaptate
pentru păstrarea echipamentului pentru scrimă,
genți adaptate pentru transportul accesoriilor
sportive, genți adaptate pentru transportul
plăcilor de surf, genți adaptate special pentru
echipamente sport, genți create special pentru
transportul schiurilor, genți de bowling, genți
de bowling (adaptate), genți de golf, genți de
tenis adaptate pentru rachete, genți pentru
crose de golf, genți pentru crose de golf, cu
sau fără roți, genți pentru crose de hochei pe
gheață, genți pentru crose de lacrosse, genți
pentru echipament de golf, cu roți, genunchiere
de uz sportiv pentru ciclism, genunchiere de
uz sportiv pentru patinaj, genunchiere de uz
sportiv pentru skateboard, genunchiere pentru
atleți, genunchiere pentru fotbal, genunchiere
pentru fotbal american, genunchiere pentru
skateboard (articole sportive), genți pentru mingi
de fotbal, genți pentru mingi de lacrosse,
genți pentru schiuri, genți pentru skateboarduri, crose de golf, gonflabile pentru piscină,
greutăți cu mânere pentru antrenament, greutăți
de gleznă și încheietură pentru exerciții, greutăți
de oțel folosite în mod special pentru aruncarea
greutăților, greutăți de încheietură pentru
exerciții, greutăți de încheietură și de gleznă
pentru exerciții, greutăți pentru picioare (articole
de sport), greutăți pentru picioare pentru exerciții,
greutăți pentru picioare pentru uz sportiv, haltere,
haltere (pentru ridicarea greutăților), haltere
pentru ridicare de greutăți, hamuri pentru plăci
de windsurfing, harnașamente pentru utilizare
în sport, hidrofolii pentru plăci ca echipamente
de sport, huse adaptate pentru articole de
sport, huse adaptate pentru bețe de schi, huse
adaptate pentru bile de bowling, huse adaptate
pentru capetele croselor de golf, huse adaptate
pentru crose de golf, huse adaptate pentru crose
de golf de tip putter, huse adaptate pentru
genți de golf, huse adaptate pentru rachete de
badminton, huse adaptate pentru rachete de
racquetball, huse adaptate pentru rachete de
squash, huse adaptate pentru rachete de tenis,
huse adaptate pentru schiuri, huse de protecție
pentru rachete, huse pentru capetele croselor de
golf, huse pentru capetele rachetelor de squash,
huse pentru crose de golf pentru băieții de mingi,
huse pentru legături de schi, huse pentru palete
de tenis de masă, huse pentru palete de tenis
de masă (croite pe formă), huse pentru plăci cu
vele, huse pentru plăci de surf, huse pentru plăci
de surf (adaptate), huse pentru rachete, huse
pentru rachete de squash, huse pentru rachete
de tenis, huse special concepute pentru plăcile

de surf, inele acționate manual pentru exerciții de
rezistență pentru partea inferioară și superioară
a corpului, inele de exercițiu pentru întărirea
mâinii, inele pentru coșuri de baschet, inele
pentru gimnastică, inele pentru sport, instalații
și aparate pentru jocul de popice, jocuri cu bile,
jocuri de palete cu minge, jocuri electronice
de darts, jocuri sportive, labe de scufundare,
lame pentru patine de gheață, lansatoare de
talere (tir), lansatoare de ținte (articole de sport),
leagăne pentru yoga, legături de schi, legături
de schiuri și piesele acestora, lăzi de gimnastică
pentru sărituri, manechine pentru blocaje, pentru
antrenamente de fotbal american, mânere de
crose de golf, mânere de rachete, mânere
pentru articole sportive, manșete de protecție
pentru încheietura mâinii pentru cicliști, manșete
de protecție pentru încheietura mâinii pentru
patinaj, manșete de protecție pentru încheietura
mâinii pentru skateboard, mânere pentru corzi
pentru schi acvatic, mânere pentru crose de
golf, mânere pentru flotări, mânere pentru schi
nautic, mânere rotative pentru flotări, mănuși
(accesorii de joc), mănuși confecționate special
pentru sport, mănuși de baseball, mănuși de
biliard, mănuși de fotbal, mănuși de box, mănuși
de golf, mănuşi pentru hochei pe teren, mănuși
de handbal, mănuși de hochei, mănuși de
protecție (mănuși pentru tir cu arcul), mănuși
de protecție kote, mănuși de protecție pentru
jocuri cu crosă sau bâtă, mănuși de protecție
pentru jocuri cu crosă sau bâtă (accesorii
de joc), mănuși de schi nautic, mănuși de
scrimă, mănuși de softball, mănuși pentru
baseball (pentru jucătorii prinzători), mănuși
pentru fotbal american, mănuși pentru jocul cu
popice, mănuși pentru karate, mănuși pentru
înot, marcatoare pentru mingi de golf, mașini
de aruncat mingi, mașini pentru jocul cu popice,
mănuși pentru lacrosse, mănuși pentru lupte,
mănuși pentru primul jucător de baseball, mănuși
pentru racquetball, mănuși pentru ridicarea de
greutăți, mănuși pentru taekwondo, mănuși
pentru windsurfing, măști de față pentru sport,
măști de kendo, măști de protecție pentru față
folosite în scrimă, măști pentru jucători prinzători
(catcher), măști de scrimă, materiale pentru tir
cu arcul, materiale sub formă de corzi pentru
rachete sportive, mese de biliard, mese de
biliard cu fisă, mese de inversie, mese de pingpong, mese pentru tenis de masă, mingi (articole
sportive), mingi antistres din materiale maleabile,
mingi antistres pentru antrenarea mâinilor, mingi
de antrenament, mingi de baschet, mingi de
baseball, mingi de baseball din cauciuc, mături
de curling, mingi de baseball (rigide), mingi
de bowling, mingi de cauciuc pentru exersarea
mâinilor, mingi de exerciții pentru reducerea
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stresului, mingi de fotbal, mingi de fotbal
american, mingi de futsal, mingi de gimnastică
pentru yoga, mingi de golf, mingi de handbal,
mingi de jucat rațele și vânătorii, mingi de
jucat sepak takraw, mingi de netball, mingi de
padel, mingi de paintball cu vopsea utilizate ca
proiectile în jocurile de război, mingi de plajă,
mingi de polo, mingi de polo de apă, mingi de
racquetball, mingi de rugbi, mingi de softball,
mingi de sport, mingi de squash, mingi de
tenis, mingi de tenis (rigide), mingi de tenis de
masă, mingi de tenis moi, mingi de tonifiere
pentru pilates, mingi de volei, mingi gonflabile
pentru sport, mingi medicinale, mingi pentru
bandy, mingi pentru biliard, mingi pentru floorball,
mingi pentru gimnastică, mingi pentru hochei pe
iarbă, mingi pentru jocul de bocce, mingi pentru
lacrosse, mingi pentru practicarea sporturilor,
mingi pentru sport, mingi pentru sporturi cu
rachetă, minitrambuline, monoschiuri, muniție
pentru jocuri de paintball, muniție pentru pistoale
cu bile de vopsea, obstacole pentru concursuri
de echitație, opritori de schi, palete (hagoita),
palete cu minge, palete de mână pentru înot,
palete de tenis de masă, palete folosite la
jocurile de palete cu minge, panglici special
adaptate pentru gimnastică ritmică, panouri de
baschet, panouri de baschet din sticlă, panouri
pentru jocuri cu săgeți, parapante, parapantă,
parașute de rezistență pentru antrenament fizic,
parașute pentru parapantism, patine, patine cu
role în linie, patine cu rotile, patine de gheață,
patine de hochei pe gheață, pereți artificiali de
escaladă, perne de antrenament pentru arte
marțiale, piei de focă (învelitori pentru schi),
pieptare pentru kendo, pietre de curling, piscine
gonflabile de înot (articole de joacă), piscine
gonflabile pentru activități recreative (jucării),
piscine gonflabile pentru agrement, pistoale cu
bile de vopsea, pivoturi pentru saci de box, curele
pentru planșe de surfing, planșe de windsurfing,
plăci de bodyboarding, plăci de bodysurfing,
plăci de snowboard, plăci de surf, plăci de
surf cu vâsle, plăci de surf pentru skimboard,
plăci de surfing, plăci de surfing cu vâslă,
plăci de wakeboard, plăci de windsurfing, plăci
kneeboard, plăci mountainboard, plăci pentru
practicarea sporturilor nautice, planșe pentru kite
surfing, planșe înclinate pentru întinderi, în scop
de fitness, plase (articole de sport), plase de
baschet, plase de tenis de masă, plase folosite
cu scopuri sportive, plase pentru aruncat mingi
de baseball, plase pentru buzunarele meselor
de biliard, plase pentru crose de lacrosse,
plase pentru exersarea golfului, plase pentru
exersarea loviturii de baseball, plase pentru
hochei pe gheață, plase pentru jocuri sportive cu
minge, plase pentru porți de fotbal, plase pentru

porți de hochei pe gheață, plase pentru porțile
de fotbal, plase pentru tenis pe platformă (paddle
tennis), plase pentru volei, platforme pentru
exerciții, plute gonflabile pentru înot, pompe
adaptate special pentru a fi utilizate cu mingi de
joc, pompe adaptate special pentru utilizarea cu
mingi de jocuri, pompe pentru mingi, pompoane
pentru majorete, popice, popicării, porți de
floorball, porți de hochei, porți pentru bandy,
porți pentru fotbal, prelungitoare pentru tacuri de
biliard (echipament pentru jocuri), prelungitoare
pentru tacurile de biliard, prese pentru rachete
de tenis, protecție de deget pentru baschet,
protecții de antebraț (articole de sport), protecții
de braț pentru baseball, protecții de brațe
(articole de sport), protecții de brațe pentru tir
cu arcul, protecții de coate pentru skateboard
(articole sportive), protecții de corp pentru
fotbal american, protecții de corp pentru sport,
protecții de gât pentru hochei pe gheață, prăjini
pentru sărituri, prăjini pentru sărituri (echipament
sportiv), prăștii, protecții de lame pentru ghete de
patinaj pe gheață, protecții de mâini pentru sport,
protecții de picioare pentru fotbal american,
protecții de piept pentru fotbal american, protecții
de piept pentru sport, protecții de umeri pentru
fotbal american, protecții de umeri pentru
sport, protecții de încheieturi pentru atletism,
protecții de încheieturi pentru halterofili, protecții
inghinale pentru sportivi (articole sportive),
protecții pentru brațe adaptate pentru activități
sportive, protecții pentru brațe pentru cicliști,
protecții pentru brațe pentru patinaj, protecții
pentru brațe pentru skateboard, protecții pentru
coate pentru utilizare la mersul pe bicicletă
(articole sportive), protectoare abdomen pentru
taekwondo, protectoare abdomen pentru
atletism, protecții pentru coate pentru practicarea
skateboard-ului, protecții pentru cot folosite
la skateboard, protecții pentru gât folosite în
sport, protecții pentru mână adaptate pentru
uz sportiv, protecții pentru picioare adaptate
pentru practicarea de sporturi, protecții pentru
piept adaptate pentru practicarea de taekwondo,
protecții pentru pista de bowling, protecții
pentru portar de hochei pe iarbă, protecții
pentru portari, protecții pentru pumni (articole
sportive), protecții pentru tălpi de schiuri, protecții
pentru încheieturile mâinilor pentru halterofili,
protecții utilizate în activități sportive, protectoare
palme pentru atletism, protectoare talie pentru
atletism, pucuri, pucuri de hochei, punctbaluri
(punching-balls) suspendate cu legături elastice,
punctbaluri montate pe pardoseală (punch ball),
pungi cu apă sub formă de greutăți pentru
fitness, rachete, corzi de rachete, rachete de
badminton, rachete de racquetball, rachete de
squash, rachete de tenis, rachete de tenis pe
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platformă (padel), rachete de zăpadă, racordaje
de rachete, racordaj de rachete, racordaje pentru
rachete (de tenis sau de badminton) fabricate din
intestin, rame de schi, recipiente adaptate pentru
depozitarea fleșetelor, recipiente adaptate
pentru depozitarea fluturașilor de fleșete (jocul
de darts), rezemătoare pentru tacuri de biliard,
rezemătoare pentru tacuri de biliard american,
ringuri de box, role pentru biciclete fixe de
antrenament, role pentru plăci de skateboard,
rotile pentru plăci de skateboard, roți de exerciții
pentru pisici, roți pentru exerciții abdominale
pentru fitness, rășină folosită de către sportivi,
saci de box, saci de box gonflabili, saci
de crichet, saci de crichet (adaptați), schiuri,
săbii (arme de scrimă), săbii de lemn pentru
kendo, săbii kendo din bambus, săculețe pentru
suporturile de mingi de golf, săgeți pentru
jocul de darts, sănii, sănii (articole de sport),
sănii de blocare pentru fotbal american, sănii
de zăpadă de uz recreativ, sănii skeleton
(articole sport), schiuri alpine, schiuri cu rotile,
schiuri nautice, scripeți pentru exerciții, scripețiblocători (echipamente pentru alpinism), seturi
de badminton, seturi de bare pentru exerciții
fizice, tensionate cu arc, seturi de crochet,
seturi de popice pentru profesioniști, seturi de
tras cu arcul, seturi pentru tee-ball, sisteme de
întoarcere pentru bile de bowling, skateboarduri,
skateboarduri (echipament recreativ), șireturi
pentru fixarea apărătorilor pentru umeri, pentru
uz sportiv, sliotar, soluție antialunecare pentru
baseball și softball, spade de scrimă, sprayuri antiderapante cu rășină folosite de atleți,
steaguri de golf (articole de sport), stâlpi de fileu
de volei, stâlpi pentru badminton, stâlpi pentru
porți de fotbal, stâlpi pentru tenis (echipament
sportiv), stâlpi pentru volei, stâlpi verticali pentru
tenis, sulițe (articole de sport), sulițe (pentru
sporturi de teren), suporturi de plasă pentru tenis
de masă, ștafete, suporturi de protecție pentru
umeri și coate (articole sportive), suporturi de
spate pentru halterofili (centuri), suporturi pentru
aparate de alergat, suporturi de tee-uri (pentru
tee-ball), suporturi pentru cretă pentru tacurile de
biliard, suporturi pentru degete pentru tir cu arcul,
suporturi pentru fleșete, suporturi pentru flotări,
suporturi pentru genți de golf, suporturi pentru
mingea de baseball, pentru antrenamente,
suporturi pentru mingi, suporturi pentru mingi de
golf, suporturi pentru tacuri de biliard, suporturi
pentru tacuri de snooker, suporturi pentru truse
de golf (pentru crose și mingi), suporturi speciale
pentru păstrarea croselor de golf, taburete pentru
antrenament în gimnastică, tacuri de biliard,
cretă pentru tacuri de biliard, vârfuri pentru tacuri
de biliard, tacuri pentru biliard american, tacuri
pentru snooker, talere (tir), fileuri pentru tenis,

terenuri cu nisip (articole de sport), apărători
de tibie (articole de sport), tije de fleșete
pentru jocul de darts, tije pentru fleșete, ținte,
ținte aeriene miniaturale, teleghidate, pentru
sporturi, tolbe cu săgeți pentru arcuri, trambuline,
trambuline (articole de sport), trambuline pentru
antrenament, trambuline (pentru gimnastică),
trambuline pentru sport, trepte pentru aerobic,
triunghiuri pentru bile de biliard, triunghiuri pentru
mingi de biliard, ținte de arme de foc, ținte
electronice, ținte electronice pentru jocuri și
sporturi, ținte pentru jocul darts, ținte pentru
tir cu arcul, ținte pentru uz sportiv, unelte
de refacere a gazonului (accesorii de golf),
veste de protecție pentru arte marțiale, vizoare
deschise pentru tir cu arcul, vârfuri de fleșete
pentru jocul de darts, vârfuri de săgeți pentru
tir cu arcul, vârfuri de tac, vârfuri de tac
pentru biliard american, vârfuri pentru tacuri de
biliard, vâsle pentru skateboard, wakeboard-uri,
wakeskate, zmeie, zmeie de tracțiune, accesorii
de mobilier pentru păpuși, accesorii pentru
copt de jucărie, accesorii pentru copt și gătit
de jucărie, accesorii pentru haine de păpuși,
accesorii pentru păpuși, aeromodele, aeronave
de jucărie, animale de jucărie, animale de jucărie
cu motor, animale de jucărie umplute, aparate
de exerciții de jucărie, jucării pentru animale
domestice, aparate de fotografiat de jucărie
(care nu fac fotografii), aparate de joacă folosite
în creșele de copii, aparate de joacă pentru
interior pentru copii, aparate de jocuri electrice
educaționale pentru copii, aparate de jucărie
pentru controlul traficului, aparate de uz menajer
de jucărie, aparate de zbor de jucărie, aparate
pentru jocuri, arme de jucărie, arme ninja de
jucărie, armonice de jucărie, armură de jucărie,
articole de îmbrăcăminte pentru jucării, articole
de joacă educative, articole de pus pe cap
pentru păpuși, articole fantezie pentru petreceri,
articole pentru a face farse (articole pentru
petreceri), avioane cu catapultă (jucării), avioane
de jucărie, avioane de jucărie cu radiocomandă,
avioane de jucărie cu telecomandă, avioane din
hârtie, avioane din spumă care se lansează
cu mâna sub formă de jucării, baghete magice
de jucărie, baloane de săpun (jucării), baloane
pentru jocuri, bani de jucărie, bastoane gonflabile
pentru suporteri, bastoane luminoase cu leduri
(jucării), bastoane pentru majorete, bazine cu
apă puțin adâncă, bazine de înot (articole
de joacă sau de sport), bețe pogo, bețe de
shuffleboard, bețe fosforescente de jucărie,
biberoane pentru păpuși, biciclete de jucărie,
bijuterii de jucărie, bărci de jucărie, bărci de
jucărie în miniatură, bijuterii pentru păpuși, bile
de joc, bile pentru locuri de joacă, binocluri de
jucărie, blocuri de asamblare (jucării), blocuri
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de construcție (jucării), blocuri de construcție de
jucărie din lemn, broșe de jucărie, brățări tip
băț luminiscent pentru petreceri, cadouri surpriză
pentru invitați la petreceri, calculatoare de
jucărie (care nu funcționează ca un computer),
caleidoscoape, căluți-balansoar, camere de
păpuși, camioane de jucărie, capse detonante
(jucării), capse pentru pistoale (jucării), capse
pentru pistoale de jucărie (percutante), capsule
de joc, case de jucărie modulare, căluți care se
balansează pe cadre metalice, case de marcat
pentru supermarket, de jucărie, căluți-balansoar
(jucării), cărucioare de jucărie, cărucioare pentru
păpuși, cărți de joc destinate utilizării la numerele
de iluzionism, cărți de tarot (cărți de joc), case
de păpuși, casetofoane de jucărie, castele de
jucărie, catalige folosite în scopuri recreative,
ceasornice și ceasuri de jucărie, ceasuri de
jucărie, chitare de jucărie, căsuțe pentru păpuși,
căști pentru păpuși, corturi de joacă, corturi de
joacă pentru interior, corturi de jucărie, cosmetice
de jucărie (imitații care nu se folosesc pentru
machiaj), costume de carnaval pentru copii,
covoare de joacă puzzle (jucării), covorașe
de adulmecat ca jucării pentru câini, covorașe
de joacă cu jucării pentru copii mici (jucării),
covorașe de joacă destinate utilizării cu mașini
de jucărie (jucării), cozi de zmeu, crose de jucat
hochei pentru jocuri de masă, crosă de hochei
irlandez pentru bărbați, cuburi de construcții
care pot fi îmbinate (jucării), cuburi de construit
magnetice fiind jucării, cutii cu nisip (articole
de joacă), cutii de scrisori de jucărie, cutii
muzicale de jucărie, cutii pentru accesorii de
joacă, cutii pentru figurinele eroilor de acțiune,
cutii pentru vehicule de jucărie, cuști pentru
insecte de jucărie, decorațiuni pentru căsuțe
de păpuși, decoruri de jucărie pentru jocuri cu
figurine reprezentând eroi de acțiune, dinți de
vampir de jucărie, discuri de aruncat (jocuri
cu inele), discuri de jucat shuffleboard, discuri
pentru zăpadă (discuri premergătoare săniilor),
discuri rotative cu sfoară care se rebobinează
și readuce discul la persoana care l-a aruncat,
discuri zburătoare (jucării), dispozitive de alarmă
antiefracție, de jucărie, dispozitive de făcut
zgomot (jucării), dispozitive de transport pentru
ursuleți, dispozitive pentru lansarea avioanelor
de jucărie, dispoziții de machete de trenuri,
distribuitoare de gumă de jucărie, distribuitoare
de lame de gumă, de jucărie, distribuitoare
mecanice de bomboane (de jucărie), drone
(jucării), echipament de camping de jucărie,
echipament de jonglerie, echipament sportiv
de jucărie, elemente de construcții (jucării),
elicoptere de jucărie radiocomandate, farse
(articole de joacă), figurine acționate electric
cu lumini și sunete, figurine ale eroilor de

acțiune, figurine cu gât flexibil, figurine de acțiune
(jucării), figurine de acțiune (jucării sau articole
de joacă), figurine de jucărie, figurine de jucărie
care pot lua diferite forme, figurine de jucărie
cu levitație magnetică, figurine de jucărie cu
poziție adaptabilă, figurine de jucărie de colecție,
figurine de jucărie modelate din plastic, fise
din plastic pentru jetoanele de bingo, flori de
jucărie, fluiere (jucării), fluiere de jucărie, focuri
de artificii, fotolii puf sub formă de animale
(jucării), frânghii de zmeu, funiculare de jucărie,
garaje de jucărie, giroscoape și stabilizatoare
de zbor pentru aeromodele, globuri cu zăpadă
de jucărie, glockenspieluri de jucărie, goarne
de jucărie, goarne de petrecere, găletușe și
lopățele de jucărie, găleți (articole de joacă),
găleți (articole de joacă) din materiale plastice,
aparate de prestidigitație, arme pentru paintball
acționate pneumatic, articole de îmbrăcăminte
pentru ursuleți de pluș, jucării, jocuri și articole
de joacă, haine pentru figurine de jucărie, haine
pentru păpuși europene, haine pentru păpuși
tradiționale japoneze, imitații de articole de
toaletă sub formă de jucării, imitații de oase
ca jucării pentru câini, imitații de preparate
de toaletă sub formă de jucării, instrumente
muzicale de jucărie, baloane de joc, mingi de
joc, jocuri, îmbrăcăminte de păpuși, încălțăminte
pentru păpuși, îmbrăcăminte pentru păpuși,
aparate pentru jocuri de îndemânare sau noroc,
bile de sticlă colorată pentru jocuri, bile din
sticlă colorată, bile din sticlă colorată pentru
jocuri, bilete de loterie, bilete de tombolă,
cărți de joc, cărți de joc japoneze, cartonașe
de colecție (jocuri de cărți), cartonașe kendo,
compendiumuri de jocuri de masă cu tablă de
joc, cupe pentru amestecat zaruri, cupe pentru
zaruri, cutii pentru cărți de joc, cărți (jocuri), dame
(jocuri), dispozitive pentru amestecarea cărților
de joc, echipament vândute ca și seturi pentru
a juca jocuri de cărți, echipament pentru jocul
de bingo, echipamente pentru jocuri corintice,
fise (jetoane) pentru jocuri, mese pentru fotbal
de masă, jetoane de poker, jetoane pentru
jocul de ruletă, jetoane pentru jocuri, jetoane
pentru jocurile de noroc, jocuri cu mașini de
curse, jocuri cu zaruri, jocuri cu întrebări și
răspunsuri, bile din sticlă colorată pentru jocuri,
jocuri cu interpretare de roluri, jetoane și zaruri
(echipamente pentru jocurile de noroc), jocuri
de baschet de masă, jocuri de construcție,
jocuri de cărți, jocuri de domino, jocuri de
hochei, jocuri de interpretare de roluri, jocuri
de logică de manipulat, jocuri de mah-jong,
jocuri de mahjong (joc de masă chinezesc),
jocuri de manipulare, jocuri de masă, jocuri de
masă coreene (seturi yut nori), jocuri de masă
electronice, jocuri de masă și aparate de jocuri
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de noroc, jocuri de memorie, jetoane pentru
jocuri, jocuri de război cu figurine înfățișând
soldăței, jocuri de table, jocuri de zaruri japoneze
(sugoroku), jocuri go, jocuri legate de personaje
de ficțiune, kituri pentru jocuri de construcții,
lozuri răzuibile, markere pentru bingo, mașini
cu sloturi (aparate de divertisment fără fise),
mașini de amestecat cărți de joc, mașini pentru
jocurile de noroc, mese automate pentru jocul de
mahjong, mese de foosball, mese de joc pentru
shuffleboard, mese de ruletă, mese pentru fotbal
de masă, miniaturi pentru jocuri, miniaturi pentru
jocuri de război, modele utilizate pentru jocuri cu
interpretare de roluri, piese de lemn pentru jocul
shogi (koma), piese de șah, piese pentru jocul
de șah coreean (piese jang-gi), piese pentrul
jocul dame, piese și echipamente pentru jocul
shogi (șah japonez), pietre pentru practicarea
jocului go, rulete, șah chinezesc, șah japonez
(jocuri shogi), seturi de construcție de jucărie,
seturi de joc de table, seturi de întrebări pentru
jocurile de masă cu tablă, seturi pentru jocul de
ruletă, table de joc pentru licitarea cărților de
joc, table de shogi (șah japonez), table de șah,
table de șah coreean (tablă de joc jang-gi), table
pentru jocul de dame, table pentru practicarea
jocului go, tablă de șah sau de dame, taloane
de bingo, jocuri de șah, șah (jocuri), jocuri cu
cercuri, jocuri cu inele, jocuri cu inele (inele de
aruncat), jocuri de acțiune și de îndemânare,
jocuri de aruncarea potcoavei, jocuri de aruncat
inele, jocuri de aruncat săculeți, jocuri de
interior cu jetoane, jocuri de petrecere, jocuri de
societate, jocuri de tip pinata (piniata), jocuri de
tras la țintă, jocuri electronice educative pentru
copii, jocuri gonflabile pentru piscine de înot,
jocuri mecanice, jocuri muzicale, jocuri pentru
facilitarea dezvoltării bebelușilor, jucării, jucării
acționate mecanic, jucării acționate prin manetă,
jucării acționate prin învârtirea unei cheițe,
jucării adaptate pentru activități educative, jucării
antistres, jucării artizanale vândute sub formă
de kit, jucării care fac zgomot, jucării care
imită obiecte folosite de adulți în activitățile
cotidiene, jucării-balansoar, jucării care se mișcă
acționate prin învârtirea unei cheițe, jucării care
se suprapun, jucării comercializate la set, jucării
cu activități multiple pentru bebeluși, jucării cu
apă, jucării cu balansare, jucării cu baterii, jucării
cu cheiță, jucării cu cheiță (din metal), jucării cu
cheiță (din plastic), jucării cu pușculițe, jucării cu
radiocomandă, jucării cu resorturi, jucării cu roți,
jucării cu roți acționate prin pedale, jucării-centru
de activități pentru copii, jucarii de desenat,
jucării cu telecomandă, jucării cu telecomandă
sub formă de vehicule, jucării de acțiune cu
baterii, jucării de acțiune electronice, jucării de
baie, jucării de bambus, jucării de construcții din

mai multe părți, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de mestecat
pentru papagali, jucării de împins, jucării de nisip,
jucării de pluș, jucării de pluș cu păturică de
consolare, jucării de pluș umplute cu boabe,
jucării de prindere pentru pătuțuri de sugari,
jucării de ros pentru animale, necomestibile,
jucării de tipul pasăre în echilibru, jucării de
tras, jucării din cauciuc, jucării din lemn, jucării
din metal, jucării din plastic, jucării din plastic
pentru baie, jucării din pluș inteligente, jucării din
pânză, jucării din pluș, sub formă de elani, jucării
din țesături, jucării electrice de acțiune, jucării
electronice, jucării electronice didactice, jucării
electronice teleghidate, jucării fantezie sonore
pentru petreceri, jucării flexibile, jucării flexibile
(care pot fi strânse în mână), jucării flexibile care
produc sunete prin strângere, jucării gonflabile,
jucării gonflabile asemănătoare cu vehiculele
aeriene, jucării gonflabile de baie, jucării
gonflabile de călărit, jucării gonflabile din cauciuc
subțire, jucarii inteligente, jucării gonflabile
pentru piscină, jucării gonflabile sub formă
de bărci, jucării hopa-mitică gonflabile, jucării
legate de magie, jucării mobile de agățat pentru
pătuț (jucării), jucării mobile suspendate, jucării
modulare, jucării muzicale, jucării nemotorizate
pentru călărit, jucării pentru animale, jucării
pentru animale de companie, jucării pentru
animale de companie confecționate din frânghie,
jucării pentru animale de companie conținând
iarba-mâței, jucării pentru apă, jucarii pentru
sugari, jucării pentru bebeluși, jucării pentru
boxat, jucării pentru cadă, jucării pentru copii,
jucării pentru copii mici, jucării pentru câini,
jucării pentru cărucioare de copii, jucării pentru
groapa cu nisip, jucării pentru lada cu nisip,
jucării pentru pisici, jucării pentru păsări, jucării
pentru traducerea sentimentelor animalelor de
companie, jucării prezentate într-un calendar de
advent, jucării puse în vânzare sub formă de
seturi, jucării robot care se transformă, jucării sub
formă de imitații de alimente, jucării sub formă de
puzzle-uri, jucării sub formă de săculeți cu boabe
de fasole (otedama), jucării umplute, jucării
utilizate în piscine, jucării vorbitoare, jucării
zburătoare cu telecomandă, jucării zornăitoare,
kituri (vândute în întregime) pentru construcția
machetelor, kituri de asamblat machete la scară
(jucării), kituri de machete (lucru manual), kituri
pentru machete de jucărie, lansatoare de mingi
pentru animale de companie, lanterne de jucărie
(nefuncționale), locuri de joacă, machete auto
(jucării), machete de animale (jucării), machete
de clădiri (jucării), machete de elicopter, machete
de jucării sub formă de mașini, machete de
mașini, machete de mașini (articole de joacă),
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machete de mașini (jucării sau jocuri), machete
de mașini (jucării), machete de mașini cu
radio comandă, machete de mașini de jucărie,
machete de mașini de jucărie cu radio comandă,
machete de motoare pentru automobile, de
jucărie, machete de plastic sub formă de
jucării, machete de rachete de jucărie, machete
de structuri (jucării), machete de teatru de
jucărie sub formă de seturi de teatru pentru
copii, machete de trenuri, machete de vehicule,
machete de vehicule de jucărie, machete la
scară care imită vegetația, machete sub formă
de jucării, machete sub formă de jucării pentru
terenuri de fotbal, machete în miniatură de
mașini (jucării sau articole de joacă), magazine
de jucărie, magnetofoane cu casete, de jucărie,
mâncare de jucărie, marionete, marionete pentru
mână, marionete umplute, mașini de jucărie,
mașini de jucărie cu acționare electronică,
mașini de jucărie cu pedale, mașini de jucărie
teleghidate cu baterie, mașini de tricotat de
jucărie, mașinuțe cu acționare electronică, mese
multifuncționale pentru copii (jucării), mânere
pentru zmeie, mănuși fantezie de jucărie, măști
de carnaval, măști de jucărie, măști din hârtie,
microfoane de jucărie, microscoape de jucărie,
mingi care se pot deforma ușor sub formă de
jucării, mingi de cauciuc pentru copii (punch ball),
mingi de fotbal de dimensiuni reduse, mingi de
joacă, mingi de joc, mingi de jonglerie, mingi
din cauciuc, mingi de tetherball, mingi pentru
jocuri, mobilă pentru căsuțe de păpuși, mobilier
de jucărie, modele de aeronave la scară redusă,
modele de figurine, modele de locomotive cu
abur de jucărie, modele de vehicule la scară
redusă (miniaturi), modele de vehicule la scară
redusă cu telecomandă, modele folosite în jocuri
de război, modele la scară redusă de vehicule
(articole de joacă), mori de vânt de jucărie,
moriști de vânt, nuchuku de jucărie, ochelari
de jucărie care deformează viziunea, pachinko,
palme de aplaudat (jucării sonore), pălării de
jucărie, păpuși, (camere de
păpuși, case de păpuși, păpuși bodhidharma cu
pupilele nedesenate (menashi-daruma), păpuși
(jucării), păpuși articulate cu bilă (bjd), păpuși
care se bagă pe degete, păpuși de pluș,
păpuși din hârtie, păpuși din material textil,
păpuși din porțelan, păpuși făcute din cârpe,
păpuși îmbrăcate în mod tradițional, păpuși
în poziție șezând (păpuși osuwari), păpuși
în stil european, patine cu rotile de jucărie,
paturi de păpuși, periscoape de jucărie, perne
pentru farse cu pârțuri, perne umplute (jucării),
personaje de jucărie din plastic, păpuși kokeshi,
păpuși matrioșka (păpuși rusești din lemn,
goale pe interior, în care sunt introduse alte
păpuși de la mare la mic), păpuși occidentale

îmbrăcate tradițional, păpuși pentru ventriloci,
păpuși sakura, păpuși tradiționale japoneze,
păpuși umplute cu nisip sau bobițe, păpuși
vorbitoare, păsări de jucărie, personaje de
jucărie din cauciuc, personaje de jucărie
fantastice, personaje umane de jucărie, pești
de jucărie, piane de jucărie, piese de jucărie
pentru construit cu cuplaje, piese de jucărie
pentru învățat alfabetul braille, piese de zmeu,
piste pentru machete de vehicule, pistoale cu
aer comprimat (jucării), piste pentru mașini
de jucărie, pistoale cu apă (articole de
joacă), pistoale (jucării), pistoale cu capse,
de jucărie, pistoale de apă, pistoale de apă
(articole de joacă), pistoale de jucărie cu bani,
planoare (articole de joacă), planoare (machete),
planoare de jucărie, plante de jucărie, plase
de fluturi (de jucărie), plase de insecte de
jucărie, plastilină, plastilină de jucărie, plastilină
fosforescenta, plastilină magnetică (jucărie),
platforme învărtitoare sub formă de articole de
joacă, pomi de crăciun de jucărie, popice de
jonglerie, portarme de jucărie, premergătoare
de jucărie, proiectoare de jucărie, pușculițe de
jucărie, puști cu aerosoli (jucării), puzzle-uri,
puzzle-uri (jucării), puzzle-uri cub, puzzle-uri
de manipulat, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, puști de jucărie, rachete de
jucărie, replici în miniatură de echipamente de
fotbal, ringuri de wrestling de joacă, roabe de
jucărie, roboți de jucărie, roboți de jucărie cu
radiocomandă, roboți de jucărie inteligenți, roți
pentru hamsteri, roți pentru vehicule de jucărie,
saltele de joacă pentru bebeluși, saltele de joc
cu jucării pentru copii mici, saltele de joc de
utilizat cu mașini de jucărie, săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie,
sănii (articole de joacă), sănii (echipament
recreativ), sănii pentru coborâri pe pantă pentru
amuzament, sănii pentru zăpadă (articole de
joacă), săniuțe (articole de joacă), servicii de ceai
de jucărie, seturi de asamblare de figurine, seturi
de baghete și soluție de făcut baloane, seturi
de blocuri de construcție de jucărie, seturi de
bucătărie de jucărie, seturi de chimie de jucărie,
seturi de componente pentru curse, de jucărie,
seturi de cusut de jucărie, seturi de joacă cu
figurine de jucărie, seturi de joacă cu mașinuțe
de jucărie, seturi de joacă pentru figurine de
acțiune, seturi de joacă pentru figurinele de
acțiune, seturi de jucărie pentru grădinărit, seturi
de jucării, seturi de jucării cu unelte de tâmplărie,
seturi de machete de avioane, seturi de machete
de mașini de curse, seturi de machete de
tren, seturi de machete de trenulețe de jucărie,
seturi de masă de jucărie, seturi de modele din
plastic pentru montarea vehiculelor de jucărie,
seturi de piese (vândute în întregime) pentru
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construcția machetelor de jucărie, seturi de
piese (vândute în întregime) pentru construcția
machetelor de mașini, seturi de piese (vândute
în întregime) pentru construirea de machete,
seturi de păpuși, seturi de tipărire de jucărie,
seturi de tren, seturi de tren (articole de
joacă), seturi de țintare, seturi de unelte de
jucărie, seturi pentru magicieni (articole pentru
joacă), sfori pentru zmeie, stații de alimentare
cu benzină, de jucărie, stații de comunicare
de jucărie (nefuncționale), structuri de joacă
pentru copii, stâlpi de poartă de dimensiuni
reduse pentru sporturi, submarine de jucărie
cu telecomandă, table pentru jocul de cărți
cribbage, telecomenzi pentru jucării, telefoane
de jucărie, telescoape de jucărie, tăblițe magice
cu butoane (pentru desenat), titireze, titireze
(jucării), titireze ca jucării, titireze cu sfoară care
se desface și apoi readuce titirezul la persoana
care l-a aruncat, tobogane, tobogane cu apă
(echipamente recreativ), tobogane de apă, tocuri
pentru pistol de jucărie, triciclete (articole de
joacă), ținte electronice pentru jocuri, triciclete
pentru copii mici (jucării), trompete de hârtie,
trompete de jucărie, trotinete, trucuri magice,
truse de jucărie pentru prelevarea amprentelor,
truse de frumusețe de jucărie, truse de modelare,
tuneluri de jucărie, unelte de jucărie, unelte
manuale de jucărie, unghii artificiale de jucărie,
ursuleți de jucărie umpluți, ursuleți de pluș,
vagoane de jucărie, vehicule (jucării), vehicule
cu patru roți pentru copii (jucării), vehicule de
jucărie cu piese care se transformă, vehicule de
jucărie cu radio comandă, vehicule de jucărie
cu scaune, vehicule de jucărie cu telecomandă,
vehicule de jucărie electronice, vehicule de
jucărie electronice inteligente, vehicule de
jucărie electronice teleghidate, vehicule de
jucărie motorizate pentru călărit, vehicule de
jucărie pentru copii, vehicule de jucărie pentru
călărit, vehicule de transport pentru copii
(articole de joacă), vehicule în miniatură turnate,
vârtelnițe pentru zmeie, vehicule robot de jucărie
care se transformă, viziere pentru căști de
jucărie, xilofoane de jucărie, xilofoane sub formă
de jucării muzicale, yoyo, zmeie ca jucării,
zornăitoare pentru bebeluși care conțin inele de
dentiție.
31. Litiere pentru animale, litiere pentru animale
de companie, litiere pentru pisici.
34. Articole din metale prețioase pentru
fumători, articole pentru fumători, nu din
metale prețioase, butucel de pipe, capete de
țigarete, capete pentru portțigarete, carnete
de hârtie pentru țigarete, cuie/futace de pipă
(articole pentru fumători), curățătoare de pipă,
cutii pentru țigări electronice, cuttere pentru

trabucuri, dispozitive de curățat pipe de
tutun, dispozitive de stins țigarete și trabucuri
încălzite, precum și bețișoare de tutun încălzit,
dispozitive de tăiat țigarete, dispozitive pentru
încălzirea înlocuitorilor de tutun în scopul
inhalării, dispozitive pentru încălzirea tutunului
în scopul inhalării, etuiuri pentru trabucuri, filtre
de pipă, filtre de trabuc, filtre de tutun, filtre
pentru țigarete, foarfeci pentru țigări de foi,
foițe absorbante pentru pipe de tutun, foițe
absorbante pentru tutun, foițe pentru țigarete,
huse pentru pipe, huse pentru țigări electronice,
hârtie de filtru pentru țigări, masini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hartie,
muștiucuri de pipă, muștiucuri din chihlimbar
pentru trabucuri și suporturi de trabucuri,
muștiucuri pentru țigări, narghilele, pietre de
aburi pentru narghilele, pipe, pipe asiatice lungi
pentru tutun (kiseru), pipe de tutun, din metale
prețioase, pipe de tutun, nu din metale prețioase,
pipe electronice, pipe mentolate, portțigarete din
metale prețioase, portțigarete pentru țigarete,
portțigarete pentru țigări de foi, produse din
tutun pentru a fi încălzite, narghilele electronice,
produse pentru curățarea țigărilor electronice,
pungi de tutun, punguțe de tutun, borcane
de tutun, cutii cu umiditate constantă pentru
păstrarea țigărilor de foi, cutii cu umiditate
constantă pentru trabucuri, cutii de trabuc din
metale neprețioase, cutii din metale neprețioase
pentru pipe, cutii din metale prețioase pentru
pipe, cutii humidor (cu umiditate constantă) din
metale prețioase, cutii humidor (cu umiditate
constantă) din metale prețioase pentru păstrarea
trabucurilor, cutii pentru trabucuri din metale
prețioase, cutii pentru trabucuri, cutii pentru tutun
de prizat, nu din metal prețios, cutii pentru
țigări din metale prețioase, distribuitoare de
tutun de prizat, recipiente de tutun, portțigarete
din metale neprețioase, suport pentru țigări de
foi, suporturi de cutii pentru tutun de prizat,
tabachere automate pentru țigarete, săculețe
pentru pipe, tabachere din metale prețioase
pentru tutun de prizat, tabachere din metale
prețioase pentru țigarete, tabachere pentru
trabucuri, tabachere pentru țigarete, tabachere
pentru țigarete care nu sunt realizate din metale
prețioase, tabachere pentru țigări, tabachere
pentru țigări de foi, tabachere pentru tutun de
prizat, tuburi pentru trabuc, recipiente de tutun,
umidificatoare de trabuc, umidificatoare pentru
trabucuri, umidificatoare pentru tutun, brichete
(de buzunar) din metale neprețioase, brichete
cu kerosen pentru fumători, brichete din metale
prețioase, brichete nu din metal prețios (nu
pentru automobile), brichete pentru trabucuri,
brichete pentru țigarete, brichete pentru țigarete,
care nu se folosesc în vehiculele terestre,
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brichete, din metale prețioase, brichete, nu
din metale prețioase, butelii cu gaz lichefiat
pentru brichete pentru țigări, cremene, cremeni
pentru brichete, doze de gaz pentru brichete,
fitiluri pentru brichete, pietre pentru brichete
pentru fumători, tocuri de brichetă, tocuri
de brichetă, din metale prețioase, tocuri de
brichetă, nu din metale prețioase, brichete pentru
fumători, recipiente și umidificatori pentru tutun,
scrumiere cu brichete integrate, scrumiere din
metale prețioase, scrumiere pentru fumători
confecționate din metale neprețioase, scrumiere
portabile sub formă de săculeți, scrumiere,
dispozitive de buzunar pentru rularea țigaretelor,
râşniţe pentru tutun, răzători pentru pipe de
tutun, scuipători pentru consumatorii de tutun,
suporturi pentru pipe (articole pentru fumători),
suporturi pentru pipe de tutun, suporturi pentru
țigarete electronice, suporturi pentru ținerea
trabucurilor în timp ce se fumează, din metale
prețioase, țevi de pipă, tuburi de țigarete din foiță,
cu filtru, tuburi de țigară, tuburi lungi de pipă
asiatice, urne pentru fumat, capete de țigarete,
filtre pentru țigarete, portțigarete pentru țigări de
foi, articole pentru uz cu tutun.
35. Publicitate,
administrarea
vânzărilor,
achiziționare de produse și servicii pentru alte
firme, achiziții de produse în numele societăților
terțe, servicii de agenții de import-export, analiză
de preț, comandă computerizată de stoc,
prelucrare administrativă pentru comenzi de
achiziție, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu umbrele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
curățare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de cusut, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ustensile de gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu așternuturi
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
din hârtie de unică folosință, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți pentru
pereți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de grădinărit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la materiale textile pentru casă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
voiaj, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genți de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru haine, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electrice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
pentru animale de companie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vehicule, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bagaje, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu umbrele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de cusut, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
curățare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sportive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jocuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
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îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cuțite de bucătărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instalații sanitare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale educaționale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu așternuturi
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata de accesorii pentru ambarcațiuni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de mobilier, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, furnizarea de servicii online
de comparare de prețuri, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, încheierea de contracte de cumpărare
și vânzare de mărfuri, intermediere de contracte
(pentru terți), informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, informare și consultanță cu privire
la comerțul exterior, furnizarea de informații
despre metode de vânzare, informații privind
clasamentul vânzărilor de produse, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru
alte persoane, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea și
vânzarea de produse, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, intermediere de cumpărare de produse
pentru terți, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri pentru terți,
intermediere în materie de contracte de
vânzare-cumpărare de bunuri pentru terți,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, organizare de cumpărări
colective, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
plasate prin telefon sau calculator, prelucrare și
organizare administrativă de comenzi prin poștă,
prelucrarea administrativă a comenzilor de
achiziție în cadrul serviciilor furnizate de societăți
de comandă prin poștă, producție de programe
de teleshopping, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de analiză a
prețurilor, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de

comparare a prețurilor, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele
unor firme, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor terți,
servicii de consultanță referitoare la achiziții
de bunuri și servicii, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de intermediere referitoare
la publicitate, achiziții de întreprinderi pentru
terți, administrarea magazinelor, managementul
proiectelor de afaceri, managementul și
administrarea afacerilor, managementul și
consultanța în procesele de afaceri, organizare
de întâlniri de afaceri, organizare și coordonare
de întâlniri de afaceri, organizarea administrării
afacerilor, organizarea afacerilor, organizarea
întâlnirilor de afaceri, planificare a întâlnirilor de
afaceri, administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de metode
de vânzare, administrarea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor, facturare, prelucrare
de texte publicitare, prelucrarea administrativă
a datelor, prelucrare computerizată de texte,
actualizare și întreținere de date din baze
de date informatice, administrare a evidențelor
comerciale, colectare de date, administrare și
compilare de baze de date computerizate,
colectare de date statistice în scopuri
comerciale sau pentru afaceri, colectare de
informații comerciale, colectarea de informații
de afaceri, colectarea de informații pentru
afaceri, colectarea de statistici pentru afaceri,
compilare automată a datelor medicale în baze
de date computerizate, compilare computerizată
a listelor cu clienți, căutare de informații
în fișiere informatice, pentru terți, compilare
computerizată a datelor din gestiunea stocurilor,
compilare computerizată a listelor cu comenzi,
compilare de adrese indexate, compilare de
anuare ale firmelor în vederea publicării pe
internet, compilare de anuare online ale firmelor,
compilare de baze de date computerizate,
compilare de cataloage de afaceri, compilare
de date în baze de date electronice, compilare
de date statistice, compilare de indexuri de
informații în scopuri comerciale sau publicitare,
compilare de informații comerciale, compilare
de informații despre societăți, compilare de
informații în baze de date informatice, compilare
de liste cu potențiali clienți, compilare de
registre comerciale, compilare de liste de
adrese, compilare de informații statistice privind
cercetarea medicală, compilare de informații în
registre computerizate, compilare de repertorii
pentru publicare pe internet, compilare de
repertorii pentru publicare în rețelele globale
de calculatoare sau internet, compilare de
statistici de afaceri și informații comerciale,
compilare de statistici politice, compilare de
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statistici privind publicitatea, compilare de
statistici privind utilizarea serviciilor medicale,
compilare de statistici referitoare la afaceri,
compilare și analiză de informații și date cu
privire la managementul afacerilor, compilare
și introducere de informații în baze de date
informatizate, compilare și sistematizare de
informații în baze de date, prelucrare de
date, sistematizare și management, servicii de
preluare a apelurilor telefonice și de gestionare
a mesajelor, supervizare de afaceri.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07657
25/10/2022
NOBILA CASA SRL, STR.
BUNA ZIUA NR.37, BL. E1B,
SC. 1, ETAJ P, AP.4, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400495, CLUJ,
ROMANIA
INTEGRATOR CONSULTING
SRL, CLUJ NAPOCA / DUNARII
25/5, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400593, CLUJ, ROMANIA

ELITE JUNIOR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, îndeosebi de apă, gaz, electrice, de
internet.

(210)
(151)
(732)

M 2022 07659
25/10/2022
VASILE SILVIU PRIGOANA, STR.
LABIRINT NR. 84, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SOLID WASTE OPERATION

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
40. Tratament
de
materiale,
reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07660
25/10/2022
BOLIX SOLUTIONS SRL,
STR. PRINCIPALA NR. 445,
SAT COSOBA, JUD. GIURGIU,
COMUNA COSOBA, GIURGIU,
ROMANIA

───────
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07658
25/10/2022
VASILE SILVIU PRIGOANA, STR.
LABIRINT NR. 84, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

UNITED WASTE SOLUTIONS

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
40. Tratament
de
materiale,
reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor
───────

Infinity Forest
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 05.03.13; 26.11.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii publicitare, de marketing și
promovare, servicii de vanzare online si
offline, organizare de târguri și expoziții cu
scop comercial sau publicitar, răspândirea
materialelor publicitare, demonstraţii cu produse,
distribuirea de eşantioane, publicarea de
texte publicitare, promovarea produselor
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prin intermediul influencerilor, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
desfășurarea de evenimente comerciale,
servicii de primire a vizitatorilor, marketing
prin influenceri, promovare de evenimente
speciale, realizarea de evenimente comerciale,
organizare și realizare de evenimente
publicitare,
organizare
și
realizare
de
evenimente promoționale.
41. Organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente de divertisment,
coordonare si organizare de evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente sportive, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment cosplay
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
închirierea sălilor de ședintă, a corturilor și a
clădirilor transportabile, decorarea de alimente,
sculptarea de alimente, închirierea aparatelor
de gătit, închirierea de scaune, mese, feţe de
masă, sticlărie, servicii de bar cu shisha (tutun
aromat), servicii de bucătari personali, servicii
de bar, servicii de cafenea, servicii de buffet,
servicii de cantina, închirierea dozatoarelor
de apă potabilă, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de restaurant, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de restaurant cu autoservire,
închirierea corturilor, decorarea de torture,
servicii de critică gastronomică (oferirea de
informații despre alimente și băuturi), servicii de
restaurant cu vânzare pentru acasă, inchirierea
salilor pentru evenimente.
44. Servicii referitoare la arta florală, respectiv:
aranjamente florale, închiriere de aranjamente
florale, contractare de închiriere de aranjamente
florale, servicii de amenajare a aranjamentelor
florale pentru interiorul clădirilor, servicii de
amenajare a aranjamentelor florale pentru
evenimente, aranjamente florale, aranjarea
buchetelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07661
25/10/2022
LAROPHARM S.R.L., ȘOS.
ALEXANDRIEI NR. 145 A, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA
COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2,
APT. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

Patusin sirop LAROPHARM
(531)

Clasificare Viena:
02.09.15; 26.11.12; 26.01.01; 27.05.01;
27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dropsuri împotriva tusei, expectorante cu
antitusive, capsule de tuse, medicamente pentru
tuse, sirop de tuse, drajeuri medicamentoase
pentru tuse, medicamente inhibitoare ale
tusei, comprimate împotriva tusei, suplimente
alimentare si preparate dietetice, expectorante,
preparate farmaceutice pentru tuse, preparate
medicale, produse pentru îngrijirea pielii utilizate
în scopuri medicale, creme farmaceutice, creme
medicinale, creme de protecție medicinale,
remedii naturale și farmaceutice, extracte din
plante și ierburi de uz medical, uleiuri medicinale,
alifii medicinale, unguente de uz farmaceutic,
elixire pentru ameliorarea răcelilor, preparate
farmaceutice
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau engros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale si suplimente
alimentare, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
preparate farmaceutice, produse medicale şi
sanitare si suplimente alimentare, servicii
prestate online de o farmacie de vânzare cu
amănuntul

───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

M 2022 07662
25/10/2022
LAROPHARM S.R.L., ȘOS.
ALEXANDRIEI NR. 145 A, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA
COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2,
APT. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

sanitare si suplimente alimentare, servicii
prestate online de o farmacie de vânzare cu
amănuntul
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07663
25/10/2022
ANDREI-RADU GHEMU, STR.
ŞTEFAN DĂMĂCUŞEANU NR.38,
SAT REDIU, JUD. IAȘI, COMUNA
SCÂNTEIA, IAȘI, ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010497, ROMANIA

LAROPHARM Patusin sirop
(531)

Clasificare Viena:
02.09.15; 26.11.12; 26.01.01; 27.05.01;
27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Dropsuri împotriva tusei, expectorante cu
antitusive, capsule de tuse, medicamente pentru
tuse, sirop de tuse, drajeuri medicamentoase
pentru tuse, medicamente inhibitoare ale
tusei, comprimate împotriva tusei, suplimente
alimentare si preparate dietetice, expectorante,
preparate farmaceutice pentru tuse, preparate
medicale, produse pentru îngrijirea pielii utilizate
în scopuri medicale, creme farmaceutice, creme
medicinale, creme de protecție medicinale,
remedii naturale și farmaceutice, extracte din
plante și ierburi de uz medical, uleiuri medicinale,
alifii medicinale, unguente de uz farmaceutic,
elixire pentru ameliorarea răcelilor, preparate
farmaceutice
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau engros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale si suplimente
alimentare, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
preparate farmaceutice, produse medicale şi

lemnărescu
(531)

Clasificare Viena:
07.15.08; 27.05.01; 26.11.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, etajere
pentru biblioteci, polițe pentru biblioteci, birouri,
birouri (mobilier), cadre cu rafturi, nu din metal
(mobilier), mobilier din lemn, cadre din lemn
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(mobilier) pentru aparate electrice, comode,
corpuri de bucătărie, corpuri cu sertare pentru
depozitare (mobilier), divane, dulapuri (mobilier),
lăzi de depozitare, mese, mese decorative,
mese de toaletă, mese cu piedestal, mobilier,
mobilier de baie, mobilier de bucătărie, mobilier
de exterior, mobilier de interior, mobilier de uz
industrial, panouri decorative din lemn (mobilier),
panouri pentru mobilier, paravane (mobilier),
paturi, scaune, unități de depozitare (mobilier),
vitrine, decorațiuni de perete, din lemn, tâmplărie
artistică
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07664
25/10/2022
KIRMAN CONSTRUCT S.R.L., BDUL TUTORA, NR. 9B, PARTER,
CAMERA 1/1, BL. G2, SC. A, AP. 1,
JUD. IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07665
25/10/2022
BEAUTY CONSULTANTS SRL,
SAT MEREI, NR. 208, JUDETUL
BUZAU, COM. MEREI, 127355,
BUZĂU, ROMANIA

cosânzeana
(531)

KIRMAN
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.03
(591) Culori revendicate:negru (Pantone
BLACK 6 C) , portocaliu (Pantone 137
C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Farduri cosmetice, măști cosmetice, creme
cosmetice, produse cosmetice, preparate
cosmetice, parfumuri, fonduri de ten, fond de
ten (machiaj), fond de ten iluminator pentru
piele, fond de ten sub formă de cremă, produse
de toaletă nemedicinale, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07666
25/10/2022
SC BLUE RIVER SRL, STR.
KISELEFF NR. 50, JUDETUL
MEHEDINTI, DROBETA TURNU
SEVERIN, 220191, MEHEDINȚI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07668
25/10/2022
REDAMONTAJ UNO S.R.L.,
STRADA VIITOR,NUMARUL 135,
JUDETUL CALARASI, CĂLĂRAȘI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Zori de zi Pub & Grill
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei).

REDAMONTAJ UNO
Să reciclăm inteligent

───────

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.01.01
(591) Culori revendicate:mov, negru, galben,
alb, albastru, turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale de constructii din beton, ciment
sau piatra artificiala, articole prefabricate din
beton, ciment sau piatra artificiala pentru
constructii,, caramizi, bordure, pietre de
pavaj, dale nemetalice, componente structurale
prefabricate din ciment, beton sau piatra
artificiala pentru cladiri si constructii industrial,
tevi din beton, stalpi din beton, panouri din beton,
dale din beton.
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20. Cutii din lemn, containere nemetalice,

containere din lemn, butoaie din lemn, butoaie
nemetalice, butoiase, ambalaje din lemn, paleti
din lemn, tambururi din lemn, produse de dogarie
din lemn, putini din lemn, ciubere din lemn.
35. Publicitate, administraţie comercială, lucrări
de birou, compilarea informațiilor de mediu,
servicii de comert cu ridicata al deseurilor si
resturilor metalice si nemetalice si al materialelor
pentru reciclare, comertul cu ridicata al pieselor
utilizabile dobandite ca urmare a dezmbembrarii
automobilelor, calculatoarelor, televizoarelor.
37. Servicii de dezmembrare, dezmembrarea
automobilelor, calculatoarelor, televizoarelor.
39. Colectare de deseuri, transfer de
responsabilitate,
colectare
de
deseuri
nepericuloare.
40. Servicii de reciclare, reciclarea ambalajelor,
valorificarea deseurilor, trasabilitate deseuri,
tratarea
(recuperarea)
materialelor
din
deșeuri, tratarea (recuperarea) materialelor
din produse nepericuloase, recuperarea
materialelor reciclate sortate, sortarea deseurilor
si a materialelor reciclabile.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07669
25/10/2022
BAZAR PRODUCTION SRL, STR.
ION NECULCE NR. 16, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011255, ROMANIA

───────

them
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment.
43. Servicii de cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07670
25/10/2022
OVIDIU-FLORIN NICULAE,
CAL. BUCURESTILOR, NR. 153,
JUDETUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

scopuri culturale, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, organizare
de activități de recreere în grup, organizarea
de manifestaţii publice în scop cultural şi/
sau educaţional, organizarea şi susţinerea de
dezbateri în scop cultural şi/sau educaţional,
organizarea de competiţii în scopuri culturale,
servicii educaţionale, organizarea competiţiilor
(educaţionale sau de divertisment), organizare
de curse de automobile, organizare de curse
automobilistice, de tururi și de evenimente de
curse, organizare de expoziții de automobile,
organizarea de evenimente sportive, organizare
de evenimente și competiții sportive, cluburi de
fani, servicii de cluburi de fani (divertisment),
servicii oferite de cluburi sociale pentru
divertisment.
───────

Celica Club Romania
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:rosu, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală
de calculatoare, organizarea și coordonarea
de forumuri educaționale personale, furnizarea
de tutoriale online, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, publicare de materiale
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare și editare de materiale tipărite,
publicarea de materiale multimedia online,
publicare de materiale tipărite în domeniul
auto, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, servicii de
scriere pentru bloguri, activitați sportive și
culturale, coordonare de evenimente educative,
servicii culturale, activități culturale, furnizare de
activități culturale, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de activități culturale,
servicii oferite de ateliere organizate în

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07671
25/10/2022
EVIA DENT MEDICAL SRL,
STR. FUNDAC CRINULUI, NR.
7, SAT VIŞAN, JUD. IAŞI, COM.
BÂRNOVA, IAȘI, ROMANIA
PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700730, IAȘI, ROMANIA

Evia Dent Medical
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(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 02.09.10
(591) Culori revendicate:auriu (HEX
#D8A06F), maro (HEX #94602F)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate şi marketing,
managementul şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi, demonstraţii

cu produse, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, audit financiar, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, promovarea vânzarilor
pentru terţi, închirierea de standuri de vânzare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, transcrierea comunicărilor
(funcţii de birou), actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
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medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, servicii de marketing în
domeniul stomatologiei, servicii de comerţ,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online,
servicii de informare a consumatorilor.
44. Servicii de medicină alternativă, servicii
stomatologice, îngrijirea sănătăţii, servicii de
îngrijire la domiciliu, servicii de sănătate
prin apă (spa), servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de îngrijire de tip hospice, servicii
spitaliceşti, servicii de bănci de ţesuturi umane,
servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
servicii medicale clinice, asistenţă medicală,
închirierea de echipamente medicale, îngrijire,
medicală, servicii prestate de opticieni, servicii
de ortodonţie, îngrijire paliativă, consiliere
farmaceutică, fizioterapie / terapie fizică,
chirurgie plastică, prepararea reţetelor de către
farmacişti, servicii de case de odihnă, servicii
de sanatorii, închirierea instalaţiilor sanitare,
servicii de telemedicină, servicii de terapie,
consiliere alimentară și nutrițională, închiriere
de roboți chirurgicali, anestezie dentară, servicii
de igienă dentară, servicii oferite de clinici
dentare, montare de pietre prețioase în proteze
dentare, servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, consultații stomatologice,
asistență stomatologică, servicii stomatologice
mobile, închiriere de instrumente stomatologice,
consiliere în domeniul stomatologiei, furnizare
de informații despre stomatologie, servicii
de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, servicii medicale, servicii de
îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane, servicii de clinică medicală, servicii
de analize medicală, servicii de stomatologie,
chirurgie, servicii de albire a dinților, servicii de
curățare a dinților.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07672
25/10/2022
ALI DOGAN, STR. PETROVSKI,
NR. 156, DUBĂSARI, REPUBLICA
MOLDOVA
SIMION & BACIU CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI, NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013322, ROMANIA

ORIGINAL HAUS
DES DÖNERS
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24;
26.04.05
(591) Culori revendicate:alb, negru, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne și produse din carne, peşte,
păsări de curte şi vânat, extracte din carne,
produse procesate din carne, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi gătite, jeleuri,
gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză, unt,
iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi grăsimi
alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie, panificație și cofetărie, precum: pâine,
covrig, pita, sandviș, baklava, deserturi cu
sirop, budincă, budincă de orez, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07673
25/10/2022
ELIROS SRL, SAT MILOSTEA,
COMUNA SLĂTIOARA, JUD.
VÂLCEA, MILOSTEA, VALCEA,
ROMANIA
LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

Taier RESTAURANT
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.13; 27.05.17;
26.01.01; 26.11.01
(591) Culori revendicate:alb, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, ouă
și produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
(produse de cofetărie, îngheţate) și șerbeturi,
pâine, budinci, ciocolată, înghețată, prăjituri,
pișcoturi (prăjituri), prăjituri cu ciocolată, pateuri
(patiserie), plăcinte dulci sau sărate, clătite,
clătite americane.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu carne și produse din carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ouă
și produse din ouă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pește, fructe de mare și

moluște, nu vii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse lactate și înlocuitori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
uleiuri și grăsimi comestibile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu gheață, înghețată,
iaurt înghețat și șerbeturi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pâine, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu budinci,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu prăjituri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pișcoturi
(prăjituri), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu prăjituri cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pateuri
(patiserie), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu plăcinte dulci sau sărate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu clătite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
clătite americane, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu carne și produse din carne, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ouă și produse din ouă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate și înlocuitori, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu uleiuri
și grăsimi comestibile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pâine, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu budinci, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu prăjituri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pișcoturi (prăjituri), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu prăjituri
cu ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pateuri (patiserie), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu plăcinte dulci
sau sărate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu clătite, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu clătite americane, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de publicitate, marketing și promovare.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
organizare și furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare pentru evenimente, furnizare
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de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii de mâncare
la pachet, servicii de mâncaruri și băuturi
la pachet, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
în cadrul hotelurilor, servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, organizare de banchete,
servicii de catering pentru banchete, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07675
25/10/2022
SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,
STR. PRECIZIEI, NR. 20, CORP
A, CAM. 4, ET. 3, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07674
25/10/2022
ADRIAN MIHAI GAVRILA,
STRADA XII, NR. 14, JUD. SIBIU,
CRISTIAN, 557085, SIBIU,
ROMANIA

Feel Like Home

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze, servicii de
curățenie și de portărie, servicii de curățenie
prin intermediul alpinismului utilitar, servicii de
curățenie pentru case din complexe rezidențiale,
servicii de curățenie pentru birouri, pe bază de
contract, servicii de curățenie pentru cluburi,
pe bază de contract, servicii de curățenie
pentru centrele de divertisment, pe bază
de contract, servicii de curățenie, servicii
de curățenie domestică, servicii de curățenie
industrială, servicii de evacuare (curățenie),
servicii de menaj (servicii de curățenie), servicii
de curățenie a școlilor, servicii de curățenie
pentru birouri, servicii de curățenie pentru
hoteluri, furnizare de servicii de curățenie,
servicii de curățenie pentru lifturi, servicii de
curățenie pentru toalete, servicii de curățenie
pentru hote, servicii de evacuare a deșeurilor
(servicii de curățenie), servicii de curățenie
pentru case particulare, servicii de curățenie în
uzine industriale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

Sanvero Phytomucil SPRAY
NAZAL Favorizează respiraţia
şi decongestionarea mucoasei
nazale Dispozitiv medical
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.19;
27.07.01; 26.01.01; 26.11.03; 26.11.13;
02.09.07; 05.03.13
(591) Culori revendicate:albastru inchis,
portocaliu , galben, albastru deschis,
verde, rosu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse
farmaceutice,
preparate
farmaceutice,
produse
farmaceutice
antibacteriene, preparate farmaceutice pentru
răceală,
preparate
farmaceutice
pentru
inhalatoare, sprayuri nazale decongestionante,
sprayuri nazale de uz medical, suplimente
alimentare, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare lichide.
35. Publicitate,
publicitate
și
marketing,
servicii de vânzare angro pentru preparate

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
25/10/2022

farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07676
25/10/2022
ASOCIATIA PRAXIS EDU, ŞOS.
IANCULUI, NR. 128, BL. G, SC. A,
ET. 1-2, AP. 3, CAM. 1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

dedraguljocului#
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 24.17.25; 21.03.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de conferințe, organizare de
reuniuni și conferințe, servicii de divertisment,
servicii de divertisment interactiv, organizare
de competiții pentru divertisment, furnizare
de informații în domeniul divertismentului prin
rețele de calculatoare, producții de film,
altele decât filmele publicitare, servicii ale
cluburilor de sănătate (sănătate și fitness),
servicii de educație muzicală, servicii de
mixare muzicală, producția de muzică, servicii

de reporteri de știri, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, furnizarea de buletine
informative on-line în domeniul divertismentului
sportiv, furnizare de materiale video online, nedescărcabile, organizarea de competiții
sportive, organizare de competiții, organizare
de competiții în scopuri recreative, organizare
de expoziții în scopuri culturale, planificarea
de petreceri (divertisment), fotografie, educație
fizică, reprezentații de muzică live, publicare de
texte, altele decât textele publicitare, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
servicii prestate de studiouri de înregistrare,
furnizare de activități recreative, organizarea
spectacolelor, servicii privind compunerea de
lucrări muzicale, închirierea de înregistrări
sonore, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de excursii pentru divertisment,
organizare de spectacole de divertisment,
organizare de turnee sportive, organizarea de
competiții sportive, organizarea de evenimente
sportive, activități sportive și de recreere, servicii
sportive și de fitness, organizare de activități
sportive și competiții, organizare de evenimente
și competiții sportive, activități de divertisment,
sportive și culturale, servicii de antrenament
pentru activități sportive, pregătire cu privire
la activități sportive, furnizarea de informatii
legate de evenimente sportive, divertisment
de radio și televiziune, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online,
producții de teatru, publicare de texte altele
decat cele publicitare, redactare de texte altele
decat cele publicitare, organizare de evenimente
în domeniul sporturilor electronice, servicii
de fotografiere din drone, servicii de filmare
din drone, productie de podcasturi, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
creare (redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07677
25/10/2022
ZENTIVA SA, BD. THEODOR
PALLADY, NR. 50, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032266, ROMANIA
RATZA SI RATZA SRL, BD. A.
I. CUZA, NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

Algocalmin Metamizol
sodic monohidrat
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 26.01.03;
26.11.03
(591) Culori revendicate:albastru inchis,
albastru deschis, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente, preparate farmaceutice pentru
uz uman.
───────

M 2022 07678
25/10/2022
ZENTIVA SA, BD. THEODOR
PALLADY, NR. 50, SECTOR 3,
BUCURESTI, 032266, ROMANIA
RATZA SI RATZA SRL, BD. A.
I. CUZA, NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011056, ROMANIA

Algocalmin Metamizol
sodic anhidru
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
19.07.25; 29.01.04; 29.01.06
(591) Culori revendicate:albastru inchis,
albastru deschis, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente, preparate farmaceutice pentru
uz uman.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07679
25/10/2022
ZENTIVA SA, BD. THEODOR
PALLADY NR. 50, SECTOR 3,
032266, ROMANIA
RATZA SI RATZA SRL, BD. A.
I. CUZA, NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011056, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

Algocalmin Metamizol
sodic monohidrat
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.11.03; 29.01.04; 29.01.06
(591) Culori revendicate:albastru inchis,
albastru deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente, preparate farmaceutice pentru
uz uman.
───────

M 2022 07680
25/10/2022
CHOUETTE COUTURE SRL, STR.
FLORILOR, NR. 39, JUDET IASI,
VALEA ADANCA, IAȘI, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR. 8, SECTORUL 1,
BUCURESTI, ROMANIA

CHOUETTE COUTURE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19; 02.03.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte si parti ale acesteia, încălțăminte
și
articole
pentru
acoperirea
capului,
îmbrăcăminte, lenjerie intimă și de noapte, rochii
de bal, rochii pentru femei, rochii lungi de seară,
rochii pentru domnișoare de onoare, rochii de
gală pentru femei, jartiere de mireasă, rochii
de mireasă, costume, articole vestimentare
pentru bărbați, îmbrăcăminte pentru femei,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
costume de baie pentru bărbați și femei, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, accesorii pentru păr (voaluri).
35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
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în scopuri comerciale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole pentru acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu părți de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lenjerie intimă și de noapte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rochii de bal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rochii pentru femei, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rochii lungi de seară,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rochii pentru domnișoare de onoare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu rochii
de gală pentru femei, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jartiere de mireasă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rochii de mireasă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu costume, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
vestimentare pentru bărbați, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte pentru
femei, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu costume de baie pentru bărbați
și femei, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jachete, mantouri, pantaloni și veste
pentru femei și bărbați, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
păr (voaluri), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bagaje, pungi, portofele și alte
accesorii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bastoane, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu umbrele și parasolare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse textile și
înlocuitori, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de filtrare din material textil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut
și articole decorative din materiale textile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu brelocuri
(nu ca bijuterii sau pentru chei, inele sau lanțuri),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de păr (decorativ, fixare și protetice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu casete pentru bijuterii și cutii
pentru ceasuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente pentru măsurarea
timpului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu inele și
lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea.
40. Servicii de croitorie la comanda, croitorie la
comandă, servicii de cusut artizanal și croitorie,
croitorie (confecții la comandă), furnizare de
informații despre croitorie de damă, furnizare
de informații despre croitorie, croitorie pentru
bărbați sau femei, brodare, asamblare la
comandă de materiale din piele pentru alte
persoane, asamblare de produse pentru terți,
asamblare de materiale la comandă pentru
terți, fabricare de încălțăminte, cusut artizanal
(producție la comandă), croirea țesăturilor,
croirea stofelor, servicii de brodare a tricourilor,
retușarea îmbrăcămintei, țesăturilor (tivirea lor), țesătorie, tăierea blănurilor, tivirea textilelor,
tivirea stofelor, servicii de pantofar (fabricare
la comandă), tratamentul materialelor textile,
a pieilor și a blănurilor, gravarea fotografică
a articolelor de îmbrăcăminte, imprimare pe
materiale textile, imprimare de motive pe
țesături, vopsirea țesăturilor sau a articolelor
de îmbrăcăminte, vopsire (pentru textile sau
blănuri).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07681
25/10/2022
CONSTANTIN DANIEL PASARE,
STR VICTORIEI, NR. 192 BL. 192,
SC. 2 ET. 1 AP. 13, JUDET GORJ,
TARGU JIU, GORJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Elixirul Plantelor B.H.G
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
03.11.06; 03.11.24; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.07
(591) Culori revendicate:rosu, albastru,
galben, verde, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Compost, compost (îngrășământ), compost
de câmp (îngrășământ), compost în formă solidă,
compost, gunoi de grajd, îngrășăminte, compost
pentru medii de cultură horticole, amestecuri de
compost îmbogățite cu substanțe organice.
───────

M 2022 07682
25/10/2022
ALEXANDRU BORDIAN, STR.
LIVIU REBREANU, NR. 7, BL. 51,
SC. 2, ET. 7, AP 76, SECTOR 3,
BUCURESTI, 031772, ROMANIA

OFENSIVA ULTRAS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.01.03; 02.01.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, jachete (îmbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), manșete (îmbrăcăminte),
tricoturi
(îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte
impermeabilă, articole cu cozoroace care
servesc la acoperirea capului, căciuli cu ciucuri,
cagule pentru schiori, căciuli tip cagulă, căciuli
tricotate, fesuri, glugi (îmbrăcăminte), șepci
(articole de îmbrăcăminte), șepci și căciuli pentru
sport.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07683
25/10/2022
AIDA HER STORE SRL, STR
STEFAN CEL MARE,NR 59, JUDET
NEAMT, GHERAIESTI, 617205,
NEAMȚ, ROMANIA

Aida HER

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, 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.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru

împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07684
25/10/2022
EURO GREEN TECHNOLOGIES
SRL, STRADA BARBOSI, NR.12,
BL. D, SC. 2, AP. 30, JUDET
GALATI, GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA
LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

AGROZONE TECHNOLOGIES
(531)

(591)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.01.03; 05.03.13; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08
Culori revendicate:negru, verde,
albastru, gri, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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7. Mașini agricole pentru plantarea semințelor,

pompe, compresoare și suflante, mașini pentru
agricultură, terasament, construcții, extracția
petrolului și gazului și pentru minerit, mașini și
aparate agricole, de grădinărit și silvice.
35. Servicii de comert (vanzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
de produse fitosanitare şi produse horticole, a
pesticidelor, seminţelor, îngrăşămintelor chimice,
produse pentru casa şi grădina (substrat,
consumabile pentru legumicultura si horticultura
in spatii protejate), prezentarea pentru vanzare
prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv on
line prin intermediul unui site web specializat
de tip magazin on line, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
pregătirea și distribuirea reclamelor, pregătire
de anunțuri publicitare, distribuire de anunțuri
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îngrășăminte chimice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu substraturi
pentru plante, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu amestecuri de pământ pentru
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu amestecuri de produse chimice
și materiale naturale folosite ca îngrășăminte în
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pesticide, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pesticide agricole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pesticide pentru horticultură, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pesticide de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mașini agricole pentru plantarea
semințelor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pompe, compresoare și suflante,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și
pentru minerit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mașini și aparate agricole,
de grădinărit și silvice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pulverizatoare
(scule acționate manual) pentru horticultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pulverizatoare folosite în horticultură (unelte
manuale), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălzitoare industriale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
horticole brute, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu semințe naturale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu semințe
brute, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu semințe de plantat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu semințe
de flori, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu răsaduri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu răsaduri de plante,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
semințe, bulbi și răsaduri pentru reproducerea
plantelor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu semințe pentru horticultură, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bulbi
pentru horticultură, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îngrășăminte chimice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu substraturi
pentru plante, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu amestecuri de pământ pentru
horticultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte în
horticultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pesticide, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pesticide agricole, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pesticide
pentru horticultură, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pesticide de uz casnic, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mașini agricole
pentru plantarea semințelor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pompe, compresoare
și suflante, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipament pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mașini și aparate agricole,
de grădinărit și silvice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pulverizatoare (scule
acționate manual) pentru horticultură, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pulverizatoare
folosite în horticultură (unelte manuale), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu încălzitoare
industriale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse horticole brute, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu semințe
naturale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu semințe brute, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu semințe de plantat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu semințe de
flori, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu răsaduri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu răsaduri de plante, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu semințe, bulbi
și răsaduri pentru reproducerea plantelor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu semințe
pentru horticultură, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bulbi pentru horticultură, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu îngrășăminte chimice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu substraturi
pentru plante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu amestecuri de pământ
pentru horticultură, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu amestecuri de
produse chimice și materiale naturale folosite ca
îngrășăminte în horticultură, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pesticide,
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servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pesticide agricole, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pesticide
pentru horticultură, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pesticide de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mașini agricole pentru plantarea
semințelor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pompe, compresoare și
suflante, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu echipament pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mașini și
aparate agricole, de grădinărit și silvice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pulverizatoare (scule acționate manual) pentru
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pulverizatoare folosite în
horticultură (unelte manuale), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu încălzitoare
industriale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse horticole brute,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu semințe naturale, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu semințe
brute, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu semințe de plantat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu semințe de flori, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu răsaduri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu răsaduri de plante, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu semințe, bulbi
și răsaduri pentru reproducerea plantelor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
semințe pentru horticultură, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu bulbi pentru
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aspersoare automate pentru
sistemele de irigații în horticultură, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu furtunuri
din cauciuc, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu furtunuri de stropit , servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu furtunuri
poroase pentru irigații, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu furtunuri de apă pentru
irigații, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu conducte de plastic pentru irigații,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aspersoare automate pentru sistemele de irigații
în horticultură, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu furtunuri din cauciuc, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu furtunuri de
stropit , servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu furtunuri poroase pentru irigații, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu furtunuri
de apă pentru irigații, servicii de vânzare cu

ridicata în legătură cu conducte de plastic pentru
irigații, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu aspersoare automate pentru
sistemele de irigații în horticultură, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
furtunuri din cauciuc, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu furtunuri de
stropit, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu furtunuri poroase pentru irigații,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu furtunuri de apă pentru irigații, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
conducte de plastic pentru irigații, servicii de
agentii import și export.
───────

Erată
Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit M 2022 07577/21.10.2022,
publicată în data de 28.10.2022, se scoate de la publicare, deoarece solicitantul a
transmis retragerea cererii de marcă înainte de publicare.

ERATĂ

Referitor la cererea cu numărul de depozit M 2022 07647 publicată în data de 31.10.2022,
dintr-o eroare materială, mandatarul a fost menționat eronat în cererea de marcă.

Erată
Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit M 2022 07024/05.10.2022,
publicată în data de 18.10.2022, se scoate de la publicare, deoarece taxele de înregistrare
și publicare achitate au fost incomplete.

