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Cereri Mărci publicate în 02/11/2022
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2022 06879

(151)
26/10/2022

(732)
FUNDAȚIA FLIGHT- FUNDAȚIA TAKE OFF
ZBOR

2 M 2022 06880

26/10/2022

FUNDAȚIA FLIGHT- FUNDAȚIA tmpass
ZBOR

3 M 2022 07237

26/10/2022

SC VALYBIA COM SRL

Mama lui Andrei - Bistrița Dulciuri
pentru toată familia Patiserie
artizanală

4 M 2022 07356

26/10/2022

MEDIALOGIC SRL

Tigris SAF-T Control

5 M 2022 07642

26/10/2022

ESUSHI TEAM SRL

Enjoy SUSHI

6 M 2022 07685

26/10/2022

NO LIMITS TRADE CENTER
SRL

MunTerra

7 M 2022 07686

26/10/2022

NO LIMITS TRADE CENTER
SRL

BioEst

8 M 2022 07688

26/10/2022

BELCOAVIA SRL

VTV PICK-UP1

9 M 2022 07689

26/10/2022

SORIN RAIA

AXXA

10 M 2022 07690

26/10/2022

VB OPTIMUM PROTECTION
SRL

VB OPTIMUM PROTECTION

11 M 2022 07691

26/10/2022

DNC GENERATOR IMPEX SRL DNC TRAFIC

12 M 2022 07692

26/10/2022

GHERDAN ȘI ASOCIAȚII SCA

Tribunalul Român de Arbitraj
Sportiv

13 M 2022 07693

26/10/2022

BEAUTY SHOP DISCOUNT
SRL

SOLLUXE

14 M 2022 07695

26/10/2022

BLITZSTUDIO SIC SRL

PREŢUIM AMINTIRILE

15 M 2022 07696

26/10/2022

MINISTERUL AGRICULTURII
ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
- DIRECȚIA GENERALĂ
PESCUIT - AUTORITATE DE
MANAGEMENT PENTRU
POPAM

PAP 2021-2027 Partenerul
Acvacultorilor și Pescarilor

16 M 2022 07697

26/10/2022

PRINT CUT SRL

digital-backlit

17 M 2022 07698

26/10/2022

PROAGRI CROP PROTECTION Strobe 250SC
ROMANIA S.R.L

18 M 2022 07699

26/10/2022

NICOLAE CRETAN

19 M 2022 07701

26/10/2022

LES GATEAUX DE RARES SRL LES GATEAUX GLAMOUR
PATISSERIE ARTISANALE

20 M 2022 07702

26/10/2022

SEW TEX PROD SRL
2

(540)

Leo de la Kuweit

d-ooh
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

(0)
(210)
21 M 2022 07703

(151)
26/10/2022

(732)
MAPADRON

22 M 2022 07704

26/10/2022

JOLIDON INTERNATIONAL SRL JLD

23 M 2022 07705

26/10/2022

RANGY GUARD S.R.L.

RANGY GUARD

24 M 2022 07706

26/10/2022

SUNRISE MOTORS SRL

Salonul Auto Iasi

25 M 2022 07707

26/10/2022

NEWGEN REAL ESTATE S.R.L. NewGen Real Estate

26 M 2022 07708

26/10/2022

NEWGEN REAL ESTATE S.R.L. NewGen Real Estate

27 M 2022 07709

26/10/2022

BODAR GUARD PROTECT
S.R.L

SC BODAR GUARD PROTECT
SRL PROTECTIE SI GARDA

28 M 2022 07711

26/10/2022

COSTEL JUDEANU

GALLILAND

29 M 2022 07712

26/10/2022

EUGEN BUICĂ

EXCELSIS summum vexillum

30 M 2022 07713

26/10/2022

NST ESTORE ONLINE SRL

Kopenpal

31 M 2022 07714

26/10/2022

ERBOZETA S.P.A. SA

ACNEDEP

32 M 2022 07715

26/10/2022

SC AFACERI MEDIA GRUP SRL Batroun Lebanese cuisine

33 M 2022 07716

26/10/2022

ERBOZETA S.P.A. SA

DERMADEP

34 M 2022 07717

26/10/2022

DIGITAL PROFESSIONAL
TEAM SRL

Fulfilo

3

Denumire
Marcă
(540)
DYW drone your way
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06879
26/10/2022
FUNDAȚIA FLIGHT- FUNDAȚIA
ZBOR, STR. PROF. DR.
GHEORGHE MARINESCU NR.
1, JUDETUL TIMIS, TIMIȘOARA,
300092, TIMIȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06880
26/10/2022
FUNDAȚIA FLIGHT- FUNDAȚIA
ZBOR, STR. PROF. DR.
GHEORGHE MARINESCU
NR. 1, NR. 1, JUDETUL TIMIS,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

TAKE OFF
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 18.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

(511)

tmpass

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07237
26/10/2022
SC VALYBIA COM SRL, STRADA
GARII, NR. 48, JUDETUL BISTRITA
NASAUD, BISTRITA, 420058,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07642
26/10/2022
ESUSHI TEAM SRL, BDUL
ALEXANDRU LĂPUSNEANU
NR.185A, SECRETARIAT ETAJ 1,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

Enjoy SUSHI
(531)

Mama lui Andrei - Bistrița
Dulciuri pentru toată
familia Patiserie artizanală
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.19; 08.01.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Patiserie, produse de patiserie, specialități
de patiserie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07356
26/10/2022
MEDIALOGIC SRL, BD.
CONSTANTIN BRANCOVEANU
NR. 118, BL. M2/4 SC 4, AP. 347,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 041300,
ROMANIA

Tigris SAF-T Control

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicații software.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.09.13
(591) Culori revendicate:portocaliu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de restaurant, servicii de bar, servicii
de restaurant cu vânzare pentru acasă, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare și băuturi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07685
26/10/2022
NO LIMITS TRADE CENTER
SRL, BD DOINA CORNEA, NR.
4A, PARTER, ET 1, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

MunTerra

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, mobilier medical și paturi,
echipament pentru deplasarea pacienților,
protetică și implanturi artificiale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07686
26/10/2022
NO LIMITS TRADE CENTER
SRL, BD DOINA CORNEA, NR.
4A, PARTER, ET 1, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

BioEst

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, mobilier medical și paturi,
echipament pentru deplasarea pacienților,
protetică și implanturi artificiale.

(511)

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

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07690
26/10/2022
VB OPTIMUM PROTECTION SRL,
PIATA ALBA IULIA, NR.8, BL.I7,
SC.2, ET.5, AP.38, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07688
26/10/2022
BELCOAVIA SRL, STR.CRUCI,NR.
423, JUDET BISTRITA NASAUD,
LIVEZILE, 427120, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

VTV PICK-UP1
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule, vehicule electrice.
───────

VB OPTIMUM PROTECTION
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.25;
26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizica a bunurilor materiale si a
persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07689
26/10/2022
SORIN RAIA, SOS PANTELIMON,
NR 144, BL 102A , SC C, ET 7,
AP.121, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

AXXA
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07691
26/10/2022
DNC GENERATOR IMPEX SRL,
STR. LIZEANU NR. 26, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA
PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IAȘI,
IAŞI, 700730, IAȘI, ROMANIA

DNC TRAFIC
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 24.15.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:roșu (HEX #D11111,
HEX #F91D1D)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. 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,
managementul afacerilor cu privire la
furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri

pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, 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, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, 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, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, 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, închiriere de echipamente
şi maşini de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, 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, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
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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, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, 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, pregătirea documentaţiei fiscale,
servicii de depunere a documentaţiei fiscale,
servicii de telemarketing, producerea de
programe de teleshopping, 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, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, servicii
de consultanță în afaceri pentru transformare
digitală, servicii de intermediere de afaceri
pentru punerea în legătură a diverși specialiști
cu clienți, servicii de primire a vizitatorilor,
pregătirea studiilor de profitabilitate a afacerilor,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de prelucrare a datelor, închiriere de case
de marcat, servicii de generare de potențiali
clienți, servicii de promovare pentru crearea
unei identități de brand pentru terți, promovarea
produselor prin intermediul influencerilor,
marketing prin influenceri, servicii de comerţ,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online,
servicii de informare a consumatorilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2022 07692
26/10/2022
GHERDAN ȘI ASOCIAȚII SCA,
CALEA TURZII NR. 30 APT. 1, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400193,
CLUJ, ROMANIA

Tribunalul Român
de Arbitraj Sportiv

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de mediere juridică.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07693
26/10/2022
BEAUTY SHOP DISCOUNT
SRL, STR. VADULUI NR. 38A,
BL. P8. SC. A, ET. 2, AP. 5,
JUD. CONSTANȚA, HARSOVA,
CONSTANȚA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SOLLUXE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.01; 26.04.08;
29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Creme de protecție solară, produse
pentru lustruirea automobilelor, ceară auto,
detergenți pentru curățarea automobilelor,
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șampon pentru vehicule, produse de curățare
pentru vehicule, produse pentru lustruirea
anvelopelor de vehicule, preparate abrazive
pentru întreținerea vehiculelor, parfumuri,
parfumuri pentru automobile, parfumuri pentru
corp, parfumuri de uz personal, machiaj (produse
pentru fata, ochi, gene, buze, sprancene),
seturi de machiaj, gene false, adezivi pentru
fixarea genelor false, adezivi pentru gene, păr
și unghii false, produse pentru curățenie și
igienă personală, unghii false de uz cosmetic,
adezivi pentru fixarea unghiilor false, abțibilduri
pentru decorarea unghiilor, adezivi pentru
scopuri cosmetice, odorizante, odorizant difuzor,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, preparate chimice de curăţare
pentru scopuri casnice, măşti de înfrumuseţare,
plasturi cu gel pentru ochi utilizati in scopuri
cosmetice, sclipici de unghii, aer comprimat
presurizat pentru curăţare şi desprăfuire, ceară
de cizmărie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, cosmetice, creme pentru
articolele din piele/ceruri pentru articolele din
piele, abţibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, cosmetice pentru sprâncene, praf de
lustruit/pastă de lustruit bijuterii, preparate de
lustruire, ceară de lustruit, creme de lustruit,
hârtie de lustruit, pietre de lustruit, piatră ponce.
8. Pensete pentru gene artificiale, pensete,
accesorii pentru manichiură electrice sau
neelectrice, truse de manichiură, pile de unghii
pentru manichiură, etuiuri pentru instrumente
de manichiură, truse de manichiură (electrice),
instrumentar de pedichiură, truse de pedichiură,
ustensile pentru manechiură și pedichiură, pile
electrice de unghii, pile electronice pentru
picioare, capete cu role pentru pile de picioare
folosite la eliminarea pielii întărite, foarfece,
foarfece pentru cuticule, clești pentru unghii,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, șurubelnițe, șurubelnițe
(unelte manuale), ustensile abrazive (ustensile
de mână), cuţite pentru deschis cutiile, cuţite
ceramice, pensete pentru cuticule/cleşti pentru
cuticule, ştanţe (unelte de mână)/clupe (unelte
de mână)/cuţite pentru filete, (unelte de mână),
pile abrazive, ondulatoare pentru gene, pile
(tools), aparate de lustruit unghiile, electrice
sau neelectrice/bureţi de şlefuit pentru unghii,
electrici sau neelectrici, plăci de păr, unelte
pentru grădină, acţionate manual, pistoale
(unelte de mână), maşini de tuns părul de
uz personal, electrice sau neelectrice, maşini
de tuns părul pentru animale (ustensile de
mână), maşini de împletit părul, electrice,
pensete pentru îndepărtarea părului, ustensile

de mână pentru ondularea părului, unelte de
mână, acţionate manual, aparate cu laser
pentru îndepărtarea părului, altele decât cele
pentru scopuri medicale, foarfeci pentru gazon
(ustensile de mână), seturi de manichiură,
seturi de manichiură, electrice, freze (unelte de
mână), cuţite de mărunţit (unelte de mână)/
cuţite de descărnat (unelte de mână)/satâre
(unelte de mână), ciocane de scos cuiele,
acţionate manual/cleşti de scos cuiele, acţionaţi
manual, mojare pentru sfărâmare (unelte de
mână), unghiere, electrice sau neelectrice,
seturi de pedichiură, cleşti de perforat (unelte
de mână), instrumente de ascuţit, truse de
bărbierit, veselă de argint (cuţite, furculiţe şi
linguri), desfăcătoare de conserve, neelectrice/
deschizătoare de conserve, neelectrice, curele
pentru unelte (suporturi), feliatoare de legume,
acționate manual/mărunţitoare de legume,
acționate manual, cuţite pentru friptură, furculițe
pentru friptură, cuţite de legume, tocătoare de
legume, spiralizatoare de legume, acţionate
manual, decojitoare de legume, acţionate
manual.
9. Suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție adaptate pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru ecrane de calculatoare, suporturi de
microreceptoare telefonice pentru autovehicule,
huse pentru telefoane inteligente, huse din
piele pentru telefoane mobile, huse cu tastatură
pentru telefoane inteligente, huse de tip
flip pentru telefoane mobile, huse pentru
telefoane mobile, din pânză sau material textil,
huse pentru laptopuri, genți adaptate pentru
laptopuri, dispozitive periferice de calculator,
gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), periferice adaptate pentru
a fi folosite la calculatoare, componente de
calculator periferice fără fir, mouse (periferice
de calculator), adaptoare usb, adaptoare audio,
adaptoare video, cabluri adaptoare (electrice),
adaptoare pentru telefoane, cabluri adaptoare
pentru căști, mufe pentru cabluri electrice,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, huse din piele pentru tablete,
huse pentru tablete, tablete, ieșiri pentru
televizoare, telecomenzi pentru televizoare,
adaptoare stereo pentru automobile, adaptoare
de curent electric destinate utilizării cu priza
brichetă auto, table electronice de scris,
joystick-uri pentru calculator, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, console pentru
căști, căști, senzori de umiditate, comutatoare
de umiditate, termostate electrice, termostate
de cameră, termostate digitale pentru control
climatic, termometre, instrumente de control al
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temperaturii (termostate), stații meteo digitale,
stații meteo fără fir, cronometre de bucătărie,
neelectrice, temporizatoare pentru bucătărie,
ochelari 3D, aparate de analiză a aerului,
sisteme de avertizare anti-furt, aparatura
didactică audiovizuală, monitoare pentru
bebeluşi, cititoare de coduri de bare, cântare de
baie, sonerii (dispozitive de avertizare), camere
video, tastaturi pentru calculatoare, rame foto
digitale, dispozitive pentru iluminarea ouălor,
panouri informative cu afişaj electronic, table
electronice interactive, extinctoare de incendiu,
alarme de incendiu, pături ignifuge, dispozitive
de stingere a incendiilor, avertizoare luminoase
(semnale luminoase), videoproiectoare, sisteme
de poziţionare globală (GPS), kituri handsfree (mâini libere) pentru telefoane, higrometre,
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri
de salvare, plute de salvare, aparate de
măsurat, dispozitive de măsurat, electrice,
instrumente de măsurare, microscoape, mouse
pad-uri/suporturi pentru mouse, instrumente
de navigaţie, aparate de proiecţie, dispozitive
de protecţie împotriva accidentelor pentru
uz personal, articole de îmbrăcăminte
reflectorizante, pentru prevenirea accidentelor,
veste de siguranţă reflectorizante, lasere de
salvare cu semnale luminoase, cap de manechin
pentru cursuri de coafor (material didactic), pături
de supravieţuire, torțe de semnalizare pentru
salvare, neexplozive și nepirotehnice, articole
pentru acoperirea capului sub formă de căști
de protecție, încălţăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, geamanduri
de semnalizare, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de semnalizare,
detectoare de fum, baterii solare, panouri solare
pentru producerea de energie electrică, ochelari,
fluiere pentru sporturi, stative pentru aparatele
foto, stroboscoape, indicatoare de temperatură,
termohigrometre, aparate de înregistrare a
timpului, ceasuri (dispozitive de înregistrare
a timpului), conuri de trafic, trepiede pentru
aparatele de fotografiat, triunghiuri de avertizare
a avarierii vehiculului, monitoare video pentru
bebeluşi, staţii radio portabile (walkie-talkie).
10. Biberoane pentru hrănirea sugarilor, tetine
pentru hrănirea sugarilor, aparate de masaj,
instrumente pentru măsurarea temperaturii,
bratari pentru măsurarea temperaturii, suzete
pentru sugari, jucării care zornăie cu inele pentru
dentiție încorporate, coliere pentru dentiție
pentru ameliorarea durerilor cauzate de erupția
dinților, aspiratoare nazale, perne de uz medical
pentru susținerea copiilor mici la îmbăiere, perne
de uz medical pentru susținerea copiilor mici

în timpul examinării, articole pentru alăptarea
bebelușilor, dispozitive pentru masaj gingival
pentru bebeluși, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, saltele cu aer
pentru bebeluși (de uz medical), perne cu aer
pentru bebeluși (pentru uz medical), centuri
abdominale, corsete abdominale, aparate pentru
tratarea acneei, dozatoare de aerosoli pentru
scopuri medicale, jucării sexuale, termometre
pentru scopuri medicale, aparate de vibromasaj,
cleme pentru tetine/cleme pentru suzete, măști
faciale terapeutice, aparate pentru spălarea
cavităţilor corporale, instrumente şi aparate
de cântărire, brăţări pentru scopuri medicale,
articole de îmbrăcăminte de compresie, ciorapi
elastici pentru scopuri chirurgicale, aparate
pentru masajul estetic, mănuşi pentru masaj,
păpuşi gonflabile (păpuşi pentru sex), aparate
de masaj, pisoare portabile, pipete pentru
măsurare, altele decât de uz medical sau de uz
menajer, pipete pentru laborator.
11. Aparate cu leduri pentru uscarea unghiilor,
dezumidificatoare, instalații de aerisire, aparate
şi maşini de purificare a aerului, sterilizatoare de
aer, încălzitoare pentru pat, pături, electrice, nu
cele pentru scopuri medicale, covoare încălzite
electric, fântâni de ciocolată, electrice, ustensile
pentru gătit, electrice, aparate de încălzit mâinile
cu alimentare la USB, încălzitoare de căni
cu alimentare la USB, umidificatoare, aparate
de uscare, ventilatoare electrice pentru uz
personal, fiare de călcat cu abur pentru ţesături,
filtre pentru aerul condiţionat, filtre pentru apa
potabilă, aparate de gătit la aburi, electrice,
saci pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice,
aparate de dezinfectare, nu cele pentru scopuri
medicale, aparate pentru încălzirea lipiciului,
uscătoare de păr, lanterne pentru cap/lămpi
portabile cu fixare pe cap, încălzitoare, electrice,
pentru biberoane, perne cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale/pernuţe cu
încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale, numere luminoase pentru case,
aparate pentru hidromasaj, maşini de făcut
îngheţată, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de Crăciun/instalaţii electrice pentru
pomul de crăciun, lumini pentru automobile/
lumini de automobile, aparate de iluminat
cu diode luminiscente (LED), aparate de
gătit multifuncţionale, încălzitoare pentru farfurii,
încălzitoare de buzunar, sterilizatoare, toalete,
portabile, lanterne electrice/lanterne electrice
de buzunar, încălzitoare de apă, instalaţii de
purificare a apei, aparate de filtrare a apei,
sterilizatoare de apă, aparate şi maşini pentru
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purificarea apei, aparate şi instalaţii pentru
dedurizarea apei.
16. Pensule pentru aplicarea vopselelor,
rechizite școlare, produse de birotica, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
carioci, table de scris albe, sisteme de
prezentare tip flipchart, bibliorafturi de
prezentare, markere evidențiatoare, markere
pentru documente, suporturi pentru accesoriile
de birou, coșuri de birou pentru accesorii de
birou, organizatoare de birou, organizatoare
personale, albume, suporturi cu sertare pentru
papetărie (rechizite de birou), instrumente pentru
desen, seturi pentru desen, degetare pentru
utilizare la birou, steguleţe din hârtie, hărţi
geografice, agende, culori pastel (creioane),
ascuţitori de creioane, electrice sau neelectrice,
suporturi de fotografii, benzi autoadezive pentru
papetărie sau de uz casnic, suporturi pentru
stilouri şi creioane, abţibilduri (papetărie),
caractere (numere şi litere)/litere (caractere),
tabliţe de scris, cărţi de scris sau de colorat,
truse cu instrumente de scris (papetărie), truse
cu instrumente de scris (seturi), cărți de colorat.
18. Rucsacuri
pentru
transportat
copii,
portbebeuri pentru transportul copiilor, marsupii
pentru transportul copiilor mici, cadre de pus
în spate pentru transportul copiilor, ghiozdane
școlare, ghiozdane, genți impermeabile, genți
servietă, genți casual, genți, cutii de machiaj,
genți pentru gimnastică, genţi pentru camping,
genţi de plajă, etuiuri pentru carduri (portofele
pentru carduri), bice, îmbrăcăminte pentru
animale, zgărzi pentru animale, huse de
protecţie pentru animale, genţi de mână,
hamuri pentru animale, portchei, lese din piele,
portofele, poşete, curele din piele (şelărie),
pieptare (harnaşament), umbrele, cravaşe.
21. Căni speciale cu muștiuc pentru hrănirea
copiilor, cădițe pentru bebeluși, bureți abrazivi,
bureți pentru curățare, bureți pentru frecare,
bureți pentru raclete de geam, portfarduri
(accesorizate), pensule de uz cosmetic, pensule
pentru buze, separatoare din spumă pentru
degetele de la picioare folosite în pedichiură,
perii pentru igiena personală, perii pentru
animale (perii, dispozitive electrice pentru
atragerea şi uciderea insectelor, cădiţe pentru
bebeluşi, portabile, coşuri pentru uz casnic,
desfăcătoare de sticle, electrice şi neelectrice,
articole de periat, perii pentru încălţăminte, perii
electrice, cu excepţia componentelor maşinilor,
difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoarele parfumate, electrice sau neelectrice,
coşuri pentru scutece folosite, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de

mâncare pentru animale de casă, automate,
pipete pentru sos, forme de prăjituri, cârpe
pentru spălarea pardoselilor, cârpe de curăţare/
pânze de curăţare, piepteni pentru animale,
piepteni, piepteni electrici, recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, ustensile pentru
gătit, neelectrice, ustensile cosmetice, spatule
cosmetice, aparate de odorizare de uz personal,
coşuri de gunoi/găleţi de gunoi/pubele/lăzi de
gunoi, ştergătoare de praf, neelectrice, cârpe
de şters praful (pânze), perii pentru sprâncene,
perii pentru gene, răzători pentru bucătărie,
capete pentru periuţele de dinţi electrice,
încălzitoare pentru biberoane, neelectrice, vase
pentru păstrat mâncarea caldă, neîncălzite
electric, cădiţe gonflabile pentru bebeluşi,
fierbătoare, neelectrice, aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, suporturi de
cuţite pentru masă, aparate pentru îndepărtarea
scamelor, electrice sau neelectrice, bureţi pentru
machiaj, perii pentru machiaj, veselă pentru
camping, râşniţe pentru uz casnic, acţionate
manual, perii pentru unghii, pulverizatoare de
parfum/atomizoare pentru parfumuri, aparate
împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
cârpe pentru lustruire, cutii de răcire portabile,
neelectrice/lăzi frigorifice portabile, neelectrice,
bureţi pentru pudră, lavete cu fibră abrazivă/
lavete pentru curăţare, perii pentru frecat,
dozatoare de săpun, suporturi pentru bureţi,
bureţi pentru uz casnic, perii de toaletă, truse
de voiaj/genţi de cosmetice dotate, dozatoare
pentru hârtia de toaletă/igienică, bureţi pentru
toaletă, ustensile pentru toaletă, suporturi pentru
hârtia de toaletă/igienică, periuţe de dinţi,
periuţe de dinţi, electrice, suporturi pentru
scobitori, ustensile pentru uz casnic, coşuri
pentru deşeurile din hârtie, aparat cu jet de apă
pentru curăţarea dinţilor şi a gingiilor, mănuși
abrazive pentru curățat pielea.
28. Jucării, puzzle-uri, covoare de joacă puzzle
(jucării), articole de gimnastică, aparate de
gimnastică, bănci pentru gimnastică, aparate
pentru antrenament sportiv, tastaturi pentru
jocuri, controler jocuri video (gamepad), aparate
pentru jocuri, saltea de joacă pentru bebeluşi,
mingi pentru jocuri, jocuri de masă, blocuri
de construcţie (jucării), jocuri de construcţie,
măşti de carnaval, pomi de crăciun din material
sintetic, suporturi pentru pomii de Crăciun,
truse de magie, darts, păpuşi, case de păpuşi,
drone (jucării), manşe de comandă pentru
jocurile video, bile de sticlă pentru jocuri, măşti
(obiecte de divertisment), jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, jucării cu caracter
de noutate pentru a face glume, ornamente
pentru pomii de Crăciun, cu excepţia instalaţiilor,
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lumânărilor şi produselor de cofetărie, baloane
pentru petreceri, cărţi de joc, jucării de pluş,
mingi/bile de joacă, vehicule de jucărie cu
telecomandă, jocuri cu inele, căluţi balansoar,
scutere (jucării), bule de săpun (jucării),
trambuline (articole sportive), piscine (articole
de joacă), roboţi de jucărie, jucării care imită
articolele cosmetice, jucării pentru animalele
de companie, trambuline, triciclete pentru copii
(jucării), jucărie senzorială antistres.
35. Furnizare de informații în materie de
comerț, servicii de agenții de import și
export, servicii de comert cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu produse pentru
machiaj, unghii false, gene false, truse pentru
manichiura, truse pentru pedichiura, foarfece,
produse pentru igiena personala, produse
de ingrijire personala, produse cosmetice,
oja si lacuri unghii, parfumuri, sampoane,
seturi de machiaj, produse pentru intretinerea
autovehiculelor, unelte manuale, pile, placi
de par, ondulatoare pentru gene, unelte
pentru gradina, accesorii pentru bucatarie, folii
de protectie pentru telefoane, huse pentru
telefoane, huse pentru laptopuri, accesorii
pentru telefoane, casti, senzori de umiditate,
termostate de camera, statii meteo, dispozitive
de protecţie împotriva accidentelor pentru uz
personal, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căști de protecție, incălţăminte
de protecţie împotriva accidentelor, iradierii
şi incendiilor, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, ustensile pentru
gătit, electrice, aparate şi maşini de purificare
a aerului, sterilizatoare, produse de birotica,
brelocuri, rucsacuri, cani, pixuri, tricouri, sepci,
ghiozdane, mouse-uri, controlere pentru jocuri,
jucarii, ochelari, rame pentru ochelari, portofele,
port-chei, port-card, bratari, ceasuri, cani, bureti
pentru curatare, pensule de uz cosmetic,
articole de periat, forme pentru prajituri,
difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoarele parfumate, electrice sau neelectrice,
articole pentru curatenie, servicii de intermediere
comercială, publicitate, licitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi
servicii pentru, alte afaceri), strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate de
produse pentru a permite clienţilor să vadă şi
să cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07695
26/10/2022
BLITZSTUDIO SIC SRL, STR.
BRĂILEI NR. 188, BL. A4, SC.
1, ET. 5, AP. 21, JUD. GALAȚI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51, SC.
A, ETAJ 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PREŢUIM AMINTIRILE
(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, producție audio, video și multimedia și
fotografie, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice, producție audio și
video și fotografie, fotografie, servicii de inginerie
de sunet pentru evenimente, sevicii de ditare
video pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07696
26/10/2022
MINISTERUL AGRICULTURII
ŞI DEZVOLTĂRII RURALE DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT AUTORITATE DE MANAGEMENT
PENTRU POPAM, B-DUL CAROL I
NR. 2-4, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030163, ROMANIA

ului pentru calculatoare, efectuarea inspecției
tehnice auto pentru vehicule.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07697
26/10/2022
PRINT CUT SRL, CALEA
BACIULUI NR. 47, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400230, CLUJ,
ROMANIA

digital-backlit

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing
promovare, servicii de agenții de publicitate.

și

───────

PAP 2021-2027 Partenerul
Acvacultorilor și Pescarilor
(531)

Clasificare Viena:
03.09.01; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobliare, servicii bancare, închirierea
fermelor, stabilirea finanțării pentru proiectele
de construcții, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), oferirea de
informații financiare, managementul financiar
al plăților/rambursărilor pentru terți, subscrierea
asigurărilor maritime, servicii de garanții.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software a calculatorului, cercetare biologică,
închirierea de software pentru calculatoare,
servicii de protecție împotriva virușilor de
calculator, stocarea electronica a datelor,
explorare subacvatică, actualizarea software-

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07698
26/10/2022
PROAGRI CROP PROTECTION
ROMANIA S.R.L, STR. ARMAND
CĂLINESCU NR. 26, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA
ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

Strobe 250SC
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.07.25; 29.01.12
(591) Culori revendicate:rosu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice utilizate în agricultură,
produse chimice pentru utilizare în agricultură,
horticultură şi silvicultură, agenți nutritivi pentru
plante, preparate de reglare a creşterii
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plantelor, biostimulanți pentru plante, preparate
pentru întărirea plantelor, preparate pentru
hrănirea plantelor, agenți naturali și sintetici
pentru creșterea plantelor, preparate chimice
pentru prevenirea infecțiilor patogene la plante,
produse chimice folosite la prevenirea efectelor
dăunătoare ale mediului asupra plantelor,
adjuvanți chimici folosiți în agricultură, industrie
și silvicultură, îngrășăminte pentru semințe,
microorganisme folosite la stimularea creșterii
plantelor, microorganisme pentru distrugerea de
toxine (nu de uz medical), microorganisme vii,
altele decât cele de uz medical sau veterinar,
organisme microbiotice, altele decât cele de uz
medical
5. Pesticide, pesticide agricole, substanțe
chimice pentru silvicultură (erbicide), substanțe
chimice
pentru
silvicultură
(fungicide),
insecticide, microbicide, preparate pentru
distrugerea și respingerea insectelor, biocide,
biopesticide agricole, erbicide de uz agricol,
erbicide, insecticide de uz agricol, fungicide,
fungicide de uz agricol, pesticide pentru
horticultură

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07701
26/10/2022
LES GATEAUX DE RARES
SRL, STR. PREVEDERII NR.13,
BL.PM23, SC.B, ET.4, AP.61,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07699
26/10/2022
NICOLAE CRETAN, STR.
BORODESTI NR. 3, BUCURESTI,
ROMANIA

Leo de la Kuweit

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii de plati cu portofelul electronic
41. Organizarea si sustinerea de concerte,
productia de muzica.
───────

LES GATEAUX GLAMOUR
PATISSERIE ARTISANALE
(531)

Clasificare Viena:
11.01.01; 11.01.09; 09.07.19; 02.01.11;
25.01.19; 26.01.01; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.13
(591) Culori revendicate:maro (Pantone
582900), galben (Pantone ffd768), alb,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Produse de cofetărie dulci aromate, produse
de cofetărie și înghețate, zahăr tos (nu
pentru cofetărie), tablete (produse de cofetărie
nemedicinale), produse de cofetărie înghețate
(nemedicamentoase), glazură pentru produse
de cofetărie, deserturi preparate (produse de
cofetărie), mentă pentru produse de cofetărie,
produse de cofetărie din ciocolată, bezele moi
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
cu înghețată, produse de cofetărie din nuci,
produse de cofetărie cu gheață, produse de
cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie care conțin jeleu, produse de cofetărie
care conțin gem, drajeuri de fructe (produse
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de cofetărie), produse de cofetărie umplute cu
alcool, produse de cofetărie umplute cu vin,
produse de cofetărie din ciocolată nemedicinală,
esențe folosite pentru produse de cofetărie,
produse de cofetărie din fructe, preparate din
zahăr pentru cofetărie, suc de fructe (produse de
cofetărie), gheață pentru produse de cofetărie,
drajeuri (produse de cofetărie nemedicinale),
batoane de lemn dulce (cofetărie), rom (trufe
cu-) (produse de cofetărie), cafea, ceai, cacao,
înlocuitori ai acestora, orez, paste făinoase
și tăieței, tapioca și sago, faină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, plante aromatice conservate, oțet,
sosuri și alte condimente, gheață (apă înghețată)

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07703
26/10/2022
MAPADRON, STRADA LUNGĂ NR.
72, CAMERA 4, JUD. BRASOV,
CODLEA, BRAȘOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, SC. A, ETAJ
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07702
26/10/2022
SEW TEX PROD SRL, CALEA
BACIULUI NR 47, HALA 1, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400230,
CLUJ, ROMANIA

d-ooh

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate și marketing, publicitate prin
bannere, servicii de agenții de publicitate,
publicitate și reclamă, servicii de publicitate,
servicii de publicitate digitală, servicii de
agenție de publicitate, dezvoltare de conceptii
de publicitate, negociere de contracte de
publicitate, pentru terți, servicii de publicitate și
de promovare, servicii de publicitate, marketing
și promovare, publicitate prin intermediul
panourilor electronice de afișare.
───────

DYW drone your way
(531)

Clasificare Viena:
05.01.06; 16.01.15; 27.05.01; 26.05.01;
29.01.13
(591) Culori revendicate:verde, galben,
albastru, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule și mijloace de transport, vehicule
pneumatice și spațiale, drone civile, drone
agricole, drone de livrare, drone militare, drone
cu camera, drone aparate de filmat / drone
aparate de fotografiat
39. Servicii de închiriere în legătură cu vehicule,
transporturi și depozitare, închiriere de drone
de supraveghere, închiriere de drone pentru
fotografiere, pilotarea dronelor civile
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, producție audio, video și multimedia
și fotografie, servicii de fotografiere din drone,
servicii de filmare din drone, servicii de filmări cu
drone pentru terţi, fotografiere şi filmare aeriană.
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
expertize tehnice și servicii de explorare, servicii
de măsurători cartografice sau termografice
din dronă, servicii ale inginerilor şi oamenilor
de ştiinţă care efectuează evaluări, estimări,
cercetări şi rapoarte în domeniile ştiinţifice şi
tehnologice, inclusiv consultanţă tehnologică,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/10/2022

servicii de proiectare, testare, autentificare şi
controlul calităţii, servicii it, servicii în domeniul
ştiinţei şi tehnologiei, expertizare şi exploatare,
inginerie, servicii în domeniul ştiinţei naturale,
sisteme aeropurtate de monitorizare de la
distanţă pentru explorări ştiinţifice, sisteme
aeropurtate de detectare de la distanţă pentru
explorările ştiinţifice, servicii de fotogrammetrie,
monitorizarea
terenurilor
contaminate,
monitorizarea terenurilor contaminate pentru
identificarea prezenţei gazelor, monitorizarea
structurii clădirilor, consultanţă ştiinţifică, servicii
de consultanţă în materie de geotehnică,
realizarea de desene de inginerie, închirieri
de echipament ştiinţific, studii şi proiecte de
cercetări tehnice, studii de proiecte tehnice,
servicii de evaluare a măsurătorilor, cercetare
tehnică în domeniul aeronauticii, cercetare
tehnică, consultanţă tehnică în domeniul
ingineriei aerospaţiale, elaborare de hărţi în
format digital, servicii de planificare arhitecturală
şi urbană, servicii de consultanţă tehnică, servicii
de inginerie civilă, studii tehnice de fezabilitate,
servicii de certificare a eficienţei energetice a
clădirilor, teste de inginerie, controlul calităţii
materialelor de construcţii, servicii de testare şi
inspecţie referitoare la mediu, servicii tehnice de
măsurare, dezvoltare de metode de măsurare
şi de testare, servicii de testare ştiinţifică,
termografierea clădirilor.
44. Servicii
de
agricultură,
acvacultură,
horticultură și silvicultură, închiriere de
echipamente pentru agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, pulverizare aeriană de
îngrășăminte, pulverizare aeriană de produse
chimice agricole, pulverizare de insecticide
folosite în domeniul agriculturii, închiriere de
utilaje agricole pentru pulverizare
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07704
26/10/2022
JOLIDON INTERNATIONAL SRL,
STR. TABACARILOR NR. 2A,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

JLD
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Imbracaminte, lenjerie de corp, costume de
baie, pijamale, imbracaminte de plaja, tricouri,
treninguri, tinute de exterior, sorturi, pantaloni,
halate de baie, imbracaminte de interior.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07705
26/10/2022
RANGY GUARD S.R.L., STR.1
DECEMBRIE 1918 NR.50, AP.1,
JUDETUL SATU MARE, CAREI,
445100, SATU MARE, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07706
26/10/2022
SUNRISE MOTORS SRL, STR.
LOGOFAT TAUTU NR. 17, BLOC
ADEC, JUDETUL IASI, IASI,
700457, IAȘI, ROMANIA

Salonul Auto Iasi

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule.
35. Publicitate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07707
26/10/2022
NEWGEN REAL ESTATE S.R.L.,
STRADA TURNU MĂGURELE,
NR. 270D, CONSTRUCTIA C1/2,
CORP B, BIR. 7, CAM. 1, ETAJ
1, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

RANGY GUARD
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 24.01.05
(591) Culori revendicate:gri (RAL 7000),
galben (RAL 1006)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații.
39. Organizarea transportului, transport, servicii
de închiriere în legătură cu transport și
depozitare.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.
───────

NewGen Real Estate
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.07.25
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
282 C), verde (Pantone 376 C), negru
(HEX #FFFFFF)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07708
26/10/2022
NEWGEN REAL ESTATE S.R.L.,
RADA TURNU MĂGURELE, NR.
270D, CONSTRUCTIA C1/2,
CORP B, BIR. 7, CAM. 1, ETAJ
1, SECTOR 4 , BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07709
26/10/2022
BODAR GUARD PROTECT
S.R.L, STR. ROMANILOR, NR.
10, JUDETUL CARAS SEVERIN,
MUNICIPIUL CARANSEBEȘ,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA
LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

NewGen Real Estate
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.07.25
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
282 C), verde (Pantone 376 C), negru
(HEX #FFFFFF)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
───────

SC BODAR GUARD PROTECT
SRL PROTECTIE SI GARDA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.01.02; 25.01.19
(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de pază și protecție, servicii de
siguranță, salvare, securitate și control, servicii
de gardă de corp personală (escortă), servicii
de escortă (gardă de corp personală), servicii
prestate de gardă de securitate.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07711
26/10/2022
COSTEL JUDEANU, SAT
MOŞNIŢA VECHE, NR. 1653, JUD.
TIMIŞ, COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ,
030065, TIMIȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07712
26/10/2022
EUGEN BUICĂ, STR. DUNĂRII,
BL. K1, SC. C, ET. 3, AP. 10, JUD.
TELEORMAN, MUN. ROŞIORI DE
VEDE, TELEORMAN, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

GALLILAND
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.11; 26.01.01; 26.11.01; 03.07.04
(591) Culori revendicate:vişiniu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne.
31. Paie (furaje), animale vii, hrană pentru
păsări, oua pentru clocit, fecundate.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătura cu
diverse tipuri de carne.
44. Servicii
de
agricultura,
acvacultura,
horticultura si silvicultura, servicii de crestere a
pasarilor.
───────

EXCELSIS summum vexillum
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 02.09.10;
26.11.12
(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, materiale
pentru dinți artificiali, materiale pentru repararea
dinților, materiale pentru plombarea dinților,
produse medicinale pentru curățarea dinților,
medicamente pentru uz stomatologic.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, echipament stomatologic, aparate
și instrumente stomatologice, echipament
pentru diagnosticare, examinare și monitorizare,
aparate de diagnosticare cu ultrasunete, pentru
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uz stomatologic, dispozitive pentru spălarea
gingiei (irigatoare orale) de uz stomatologic,
aparate de imagistică medical, mobilier special
pentru uz stomatologic, protetică și implanturi
artificiale, proteze stomatologice, coroane pentru
dinți, aparate si instrumente utilizate la
fabricarea dinților artificiali, aparate ortodontice
(aparate dentare) pentru îndreptarea dinților,
dinți artificiali, părți artificiale pentru dinți, aparate
ortodontice.
40. Servicii de fabricare personalizată și montaj,
servicii de tehnician dentar, fabricare la comandă
de proteze dentare și danturi.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii stomatologice, stomatologie,
servicii de ortodonție, servicii de clinică medicală
şi servicii de analiză medicală în scopul
diagnosticării şi tratamentului furnizate de
laboratoare medicale, precum examinările cu
raze x şi prelevarea de probe de sânge.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07713
26/10/2022
NST ESTORE ONLINE SRL, SAT
CASOTA, COMUNA GLODEANU
SILISTEA, CAM. 1, JUD. BUZĂU,
CASOTA, 127261, BUZĂU,
ROMANIA

Kopenpal

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Lumânări, lumânări parfumate, candele
(lumânări), lumânări plutitoare, lumânări
(iluminat), lumânări votive, lumânări pentru
masă, lumânări tip pastilă, aranjamente din
lumânări, lumânări pentru biserici, lampi
cu lumanare, fitiluri pentru lămpi cu ulei,
fitiluri pentru lumânări si lămpi, fitile pentru
lumânări, lumânări din soia, lumânări în
cutii metalice, lumini de crăciun (lumânări),
lumânări pentru absorbirea fumului, lumânări
pentru iluminare nocturnă, lumânări parfumate
pentru aromaterapie, lumânări pentru ocazii
speciale, ceară pentru fabricarea de lumânări,
lumânări cu aromă de mosc, lumânări
pe bază de seu, lumânări cu repelent
pentru insecte, lumânări în formă de fructe,
lumânări utilizate pentru decorarea torturilor,
lumânări pentru pomul de crăciun, bețișoare
pentru aprinderea lumânărilor, lumânări pentru
morminte, neelectrice, combustibil pentru

grătare, combustibili pentru grătare, cărbune de
lemn pentru grătare, bușteni artificiali pentru
șeminee, ulei de întreținere pentru mănuși
de baseball, uleiuri vegetale pentru tratarea
antiaderentă a ustensilelor de gătit, preparate
din ulei de soia pentru tratarea antiadezivă a
ustensilelor de bucătărie, dispersii de parafină
în apă pentru utilizare în impermeabilizarea
panourilor de particule.
12. Scrumiere pentru vehicule, scrumiere pentru
automobile, biciclete, biciclete motorizate,
biciclete tandem, biciclete pliabile, biciclete
sport, biciclete electrice, biciclete cu pedale,
genți pentru biciclete, biciclete de cicloturism,
portbagaje pentru biciclete, claxoane pentru
biciclete, biciclete de livrare, roți de biciclete,
biciclete de munte, biciclete pentru curse,
semnalizatoare pentru biciclete, rasteluri pentru
biciclete, rastele pentru biciclete, plase pentru
biciclete, amortizoare pentru biciclete, angrenaje
de biciclete, axe pentru biciclete, biciclete pentru
copii, angrenaje pentru biciclete, motoare de
biciclete, biciclete pliabile electrice, spătare
pentru biciclete, componente structurale de
biciclete, mânere rotative pentru biciclete, furci
(componente pentru biciclete), suporturi pentru
biciclete (piese), roți ajutătoare pentru biciclete,
roți stabilizatoare pentru biciclete, remorci
pentru biciclete (riyakah), sonerii metalice
pentru biciclete, furci frontale pentru biciclete,
huse adaptate pentru biciclete, roți dințate
pentru biciclete, biciclete fără pedale (vehicule),
roți libere pentru biciclete, huse pentru
ghidonul bicicletelor, ghidoane (componente
ale bicicletelor), 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, anvelope pentru biciclete de copii,
roți dințate (componente pentru biciclete),
biciclete de curse de șosea, 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,
schimbătoare de viteze pentru biciclete, rastele
pentru biciclete sau triciclete, sisteme de
suspensie pentru biciclete, remorci pentru
transport de biciclete, sisteme de transmisie
pentru biciclete, cabluri de frână pentru biciclete,
capete de ghidon pentru biciclete, biciclete
pentru transportul de pasageri, lanțuri cu role
pentru biciclete, genți pentru portbagaje de
biciclete, huse pentru furci (componente pentru
biciclete), roți cu disc (componente pentru
biciclete), curele pentru pedale folosite la
biciclete, coburi de șa adaptate pentru biciclete,
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roți de angrenaje (componente pentru biciclete),
accesorii pentru biciclete pentru transportarea
bagajului, accesorii pentru biciclete pentru
transportarea băuturilor, frâne hidraulice pe jantă
pentru biciclete, discuri de frâne hidraulice
pentru biciclete, scaune pentru copii adaptate
pentru biciclete, tije de ghidon (componente
ale bicicletelor), saboți de frână (componente
ale bicicletelor), huse de șei pentru biciclete
sau motociclete, schimbătoare de viteze pe
spate pentru biciclete, cadre, pentru transport
de bagaje, pentru biciclete, suporturi pentru
sticle de apă pentru biciclete, suporturi pentru
bidoane de apă pentru biciclete, roți sub formă de
componente ale bicicletelor, componente pentru
biciclete, și anume furci pentru ghidon, pompe
de biciclete și vehicule pe două roți, coșuri
pentru animale de companie adaptate pentru
biciclete, componente pentru biciclete, respectiv
capete de mânere de ghidon, dispozitive de
reparație și vulcanizare de pneuri de biciclete,
șei pentru vehicule pe două roți, biciclete sau
motociclete, huse de protecție împotriva vântului
adaptate pentru biciclete electrice, jante pentru
roți de biciclete și vehicule pe două roți, ratrape
și curele pentru fixarea piciorului pe pedale
la biciclete, camere de aer (pentru vehicule
motorizate pe două roți sau biciclete), pompe de
aer pentru vehicule cu motor pe două roți sau
biciclete, apărători de noroi pentru vehicule cu
motor pe două roți sau pentru biciclete, pompe
pentru umflat pneuri, pompe pentru umflarea
anvelopelor pneumatice, pompe pentru umflarea
anvelopelor vehiculelor, pompe de aer pentru
motociclete, pompe de aer pentru automobile,
pompe pentru umflarea anvelopelor de bicicletă,
pompe manuale pentru umflarea pneurilor
vehiculelor, pompe de aer (accesorii pentru
vehicule), pompe de picior pentru umflarea
pneurilor vehiculelor, pompe cu aer comprimat
(accesorii pentru vehicule), pompe de aer
pentru umflarea cauciucurilor de bicicletă, șei de
bicicletă, șei de motocicletă, huse pentru șei de
motociclete, oglinzi retrovizoare, oglinzi pentru
vehicule, oglinzi pentru vehicule (retrovizoare),
oglinzi retrovizoare pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare de exterior, oglinzi retrovizoare
de interior, oglinzi retrovizoare (piese pentru
vehicule), oglinzi retrovizoare laterale pentru
vehicule, oglinzi pentru vedere în spate pentru
vehicule, oglinzi convexe pentru punctul mort
pentru automobile, claxoane pentru automobile,
claxoane pentru autovehicule, claxoane pentru
vehicule, claxoane pentru motociclete, claxoane
electrice pentru vehicule, claxoane de ceață
utilizate pentru vehicule, apărători de noroi
pentru camioane, apărători de noroi pentru
motociclete, parasolare și apărători de soare

pentru mașini motorizate, apărători de lanț
pentru vehicule motorizate cu două roți, suporturi
pentru apărătoare de noroi, apărătoare de
noroi, elemente de fixare pentru apărătoare
de noroi, dispozitive de suspendare pentru
apărătoarele de noroi, apărătoare pentru noroi
(piese de vehicule terestre), apărătoare de
noroi pentru vehicule pe două roți, suporturi
pentru apărătoare de noroi sub formă de piese
structurale ale vehiculelor, trotinete cu pedale,
bărci cu pedale, pedale pentru motociclete, huse
pentru pedale de bicicletă, vehicule de teren cu
pedale, vehicule terestre acționate cu pedale,
pedale de frână pentru vehicule, pedale pentru
vehicule pe două roți, vehicule pe două roți
cu pedale, pedale de frână (componente ale
motocicletelor), pedale de frână pentru vehicule
terestre, dispozitive antifurt pentru autoturisme,
dispozitive antifurt pentru vehicule, alarme
antifurt pentru vehicule, dispozitive antifurt
pentru automobile, echipamente electrice
antifurt pentru vehicule, alarme sonore (antifurt)
pentru vehicule, instalații electrice antifurt pentru
vehicule, dispozitive electronice antifurt pentru
vehicule, alarme electronice antifurt pentru
vehicule, sisteme de avertizare antifurt pentru
automobile, dispozitive de blocare antifurt
pentru volanele automobilelor, dispozitive și
echipament antifurt, de securitate și siguranță
pentru vehicule, trotinete de zăpadă tip sanie,
trotinete (vehicule), genți special pentru triciclete,
lanțuri antiderapante, lanțuri pentru protecția
cauciucurilor, lanțuri antiderapante pentru
anvelope, lanțuri pentru motociclete, lanțuri
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
lanțuri de transmisie pentru motociclete, lanțuri
pentru zăpadă, pentru autovehicule, lanțuri
de protecție pentru pneuri, lanțuri cu role
pentru motociclete, lanțuri de transmisie pentru
vehicule terestre, lanțuri de transmisie pentru
vehicule terestre, lanțuri pentru anvelope (pentru
vehicule terestre), lanțuri pentru acționarea de
vehicule rutiere, lanțuri pentru vehiculele pe
două roți, lanțuri de zăpadă pentru cauciucuri
(pentru vehicule), lanțuri de zăpadă pentru
roți de vehicule, lanțuri de acționare pentru
vehicule terestre, lanțuri cu role pentru vehicule
terestre, lanțuri antiderapante pentru roți de
vehicule, lanțuri pentru automobile (dispozitive
antiderapante adaptate la roți), lanțuri cu eclise
folosite la transmisii (pentru vehicule terestre),
lanțuri pentru roți de vehicule pentru circulația
pe teren accidentat, recipiente adaptate pentru
a fi utilizate în portbagajul vehiculelor, recipiente
adaptate pentru a fi utilizate în interioare
de vehicule, recipiente de depozitare pentru
portbagaje de acoperiș pentru vehicule terestre,
recipiente pentru depozitare adaptate pentru a
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fi utilizate în vehicule, huse pentru anvelope,
huse pentru volan, huse adaptate pentru
bărci, huse adaptate pentru automobile, huse
adaptate pentru motociclete, huse adaptate
pentru vehicule, huse semiajustabile pentru
vehicule, huse adaptate pentru camionete, huse
antiderapante pentru anvelope, huse pentru
volane de vehicule, huse de scaune pentru
automobile, huse pentru roata de rezervă, huse
textile antiderapante pentru anvelope, huse
pentru scaune de vehicule, huse protectoare
ajustate pentru vehicule, huse de șa pentru
motociclete, huse protectoare ajustabile pentru
vehicule, huse pentru tetiere de vehicule, huse
pentru schimbătoare de viteze, huse pentru
scaune (ajustabile) pentru automobile, huse
pentru scaune de autovehicule (adaptate),
huse adaptate pentru volane de automobile,
huse de protecție (ajustabile) pentru vehicule,
huse adaptate pentru volane de vehicule,
huse protectoare ajustate pentru scaunele din
vehicule, huse detașabile (ajustabile) pentru
scaune de vehicule, capote și huse pentru
cărucioare de copii, huse pentru locurile din
spate la vehicule, huse adaptate pentru mașinuțe
de golf motorizate, huse retractabile pentru
vehicule transportatoare de mărfuri, huse pentru
suporturi de difuzoare pentru vehicule, huse de
protecție ajustate pentru scaune de vehicule,
huse pentru scaune de autovehicule (croite pe
formă), huse de scaune ajustabile, tip mărgele,
pentru vehicule, huse adaptate pentru tablouri
de bord la vehicule, huse pentru scaune de
mașină (fabricate pe măsură sau adaptate),
huse pentru centuri de siguranță pentru scaune
de automobile, curele de transmisie pentru
vehicule terestre, curele de transmisie (piese
pentru mașini terestre), curele de transmisie
pentru motoarele vehiculelor terestre, curele
de transmisie pentru acționarea de vehicule
terestre, curele de transmisie pentru motoare
de vehicule terestre, curele din cauciuc pentru
transmisii de vehicule terestre, piese de
transmisie de putere (curele) pentru vehicule
terestre, piese de transmisie de putere (altele
decât curelele) pentru vehicule terestre, cutii
de viteze, cutii de viteze pentru automobile,
cutii pentru mănuși pentru vehicule, cutii de
viteze pentru vehiculele terestre, cutii de
viteze automate pentru automobile, cutii de
transmisie pentru vehicule terestre, cutii de
angrenaje pentru vehiculele terestre, cutii de
viteze automate pentru vehicule terestre, cutii
de transmisie automate pentru vehicule terestre,
rucsacuri pentru parașute, genți gonflabile
utilizate în aeronave, genți pentru bortbagaje
de motociclete, genți adaptate pentru cărucioare
de copii, genți adaptate pentru cărucioare

sport de copii, genți laterale adaptate pentru
vehicule cu două roți, genți de salvare flotabile
adaptate pentru utilizarea cu ambarcațiuni,
cărucioare motorizate pentru bagaje, cărucioare
cu roți pentru bagaje, suporturi pentru bagaje
pentru automobile, cărucioare nemotorizate,
pliante, pentru bagaje, suporturi pentru bagaje
fixate pe capotă, suporturi exterioare pentru
bagaje pentru vehicule, cărucioare cu două
roți pentru transportul bagajelor, transportoare
suspendate, instalații transportoare (teleschiuri),
transportoare de paleți, suporturi pentru
remorcă, suporturi de anvelope, suporturi pentru
motociclete, suporturi de pahare pentru vehicule,
suporturi pentru băuturi pentru vehicule,
suporturi de portbagaj pentru capotă, suporturi
pentru bidoane pentru bicicletă, suporturi
pentru centuri de siguranță, suporturi pentru
schiuri pentru autovehicule, suporturi pentru
plăcuțe de înmatriculare, suporturi de pahare
pentru automobile, suporturi de umbrelă pentru
autovehicule, suporturi pentru pahare, adaptate
pentru autovehicule, suporturi pentru roți de
rezervă pentru vehicule, suporturi pentru roata
de rezervă pentru automobile, suporturi pentru
brațe pentru scaune de automobile, suporturi
cu cadre încorporând roți pentru deplasarea
obiectelor, suporturi cu cadre încorporând rotile
pentru deplasarea obiectelor, cărucioare pentru
bebeluși cu suporturi de bebeluși detașabile,
suporturi pentru băuturi adaptate pentru utilizare
în vehicule terestre, suporturi pentru fixare
la vehicule în scopul transportului mărfurilor,
suporturi pentru bagaje care se atașează
la capotele autovehiculelor, suporturi pentru
bagaje care se atașează la portbagajele
autovehiculelor, suporturi de prindere pentru
bare de portbagaj pentru capota vehiculelor,
suporturi pentru pungi din plastic adaptate pentru
folosirea în vehicule, suporturi pentru pahare
adaptate pentru a fi utilizate în autovehicule,
suporturi de centuri de siguranță pentru copii
pentru scaune de automobile, organizatoare
pentru portbagaj, organizatoare de interior
pentru vehicule, organizatoare pentru scaune
de mașină, organizatoare de spătare adaptate
pentru folosirea în automobile, camioane
prevăzute cu rafturi, rafturi adaptate pentru
a fi folosite în vehicule, rame de vapoare,
rame de ambarcațiuni, cârlige pentru vapoare,
cârlige de remorcare pentru vehicule, cârlige
(bare de remorcare) pentru vehicule, cârlige
cu bilă detașabile pentru vehicule, scaune de
automobile, scaune pentru automobile, scaune
de vehicule, scaune de transport, scaune pentru
aeronave, scaune pentru vehicule acvatice,
scaune de mașini decapotabile, scaune auto
pentru copii, scaune gonflabile pentru vehicule,
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scaune ejectabile pentru aeronave, scaune
ejectabile pentru vehicule, scaune sport pentru
automobile, cotiere pentru scaune cu rotile,
scaune cu rotile acționate electric, spătare
pentru scaune de vehicule, harnașamente
pentru scaune de mașină, perne pentru scaune
cu rotile, scaune de catapultare pentru pilot,
pneuri pentru scaune cu rotile, tetiere pentru
scaune de vehicule, tetiere pentru scaune
pentru automobile, scaune de lemn pentru
vehicule, perne pentru scaune de bărci, perne
pentru scaune de aeronave, perne pentru
scaune de vehicule, perne pentru scaune de
automobil, scaune de siguranță pentru vehicule,
scaune de siguranță pentru autovehicule,
scaune auto portabile pentru copii, scaune auto
portabile pentru bebeluși, scaune de curse
pentru automobile, tapițerie pentru scaune de
vehicule, perne pentru scaunele de vehicule,
scaune înălțătoare pentru copii, pentru vehicule,
perne adaptate pentru scaune de vehicule,
scaune pentru copii folosite în vehicule, perne
pentru scaune de vehicule terestre, motoare
electrice pentru scaune cu rotile, scaune
auto de siguranță pentru copii, tăvițe pentru
scaune adaptate pentru vehicule, scaune cu
rotile cu acționare manuală, perne pentru
scaune de vehicule maritime, scaune pentru
vagoane de cale ferată, scaune pentru copii
pentru utilizare în mașini, scaune de siguranță
pentru copii pentru automobile, scaune de
siguranță pentru copii (pentru vehicule), scaune
pentru transportul copiilor folosite în vehicule,
perne pentru scaune de siguranță pentru
vehicule, hamuri de siguranță pentru scaune de
vehicule, hamuri de siguranță pentru scaunele
autovehiculelor, perne pentru copii pentru
scaunele vehiculelor, centuri de siguranță pentru
scaunele vehiculelor, subsisteme de scaune
pentru vehicule (componente ale scaunelor,
protecții laterale, sisteme de reținere), centuri de
siguranță pentru scaune de vehicule), centuri de
siguranță pentru scaune de vehicule, hamuri de
siguranță pentru scaune de vehicule, tapițerie
din piele pentru scaune de vehicule, scaune cu
rotile cu funcție de ridicare electrice, scaune de
siguranță pentru bebeluși, utilizate în vehicule,
scaune înălțătoare pentru animale de companie,
pentru automobile, benzi de fixare de scaune
pentru utilizare în vehicule, scaune de siguranță
pentru bebeluși și copii pentru vehicule, scaune
înălțătoare folosite cu hamuri de siguranță,
pentru vehicule, scaune rabatabile electrice
aflate în partea posterioară a mașinii, hamuri
de siguranță pentru copii, pentru scaune de
vehicule, scaune pentru animale de companie
destinate utilizării în vehicule, elemente de
securizare pentru copii pentru scaunele de

vehicule, dispozitive de securizare pentru copii
utilizate pentru scaunele de vehicule, hamuri de
siguranță pentru scaune auto speciale pentru
copii (pentru vehicule), scaune cu funcție de
masaj folosite de către companii de zbor,
dispozitive de reținere pentru vehicule folosite
la scaune auto speciale pentru copii, hamuri
de siguranță pentru vehicule, pentru scaune
auto tip scoică pentru bebeluși, scaune cu
rotile motorizate pentru persoanele cu handicap
și cu mobilitate redusă, scaune de siguranță
adaptate pentru a fi utilizate de copii în vehicule,
dispozitive de reținere pentru vehicule folosite
pentru scaunele auto tip scoică pentru bebeluși,
scaune cu rotile pentru invalizi (persoane cu
o stare de sănătate rea sau infirme), perne
adaptate pentru utilizare în vehicule, dulapuri
cu roți pentru transportul materialelor medicale,
capace pentru vehicule pick-up, capace de
roți (pentru vehicule), capace pentru rezervor
pentru vehicule, capace pentru rezervor pentru
vehicule terestre, capace ornamentale de roți
pentru vehicule, capace de butuc ornamentale
pentru vehicule, capace pentru transmisii la
vehicule terestre, capace pentru rezervoare
de combustibil pentru automobile, capace de
bocaport din oțel pentru nave, capace de
ventile pentru anvelopele de vehicule, capace de
închidere pentru rezervoare de combustibil ale
vehiculelor, capace de bocaport sub formă de
componente structurale ale navelor, capace de
bocaport sub formă de componente structurale
ale ambarcațiunilor, capace de bocaport sub
formă de componente structurale ale barjelor,
capace de trapă adaptate pentru vagoane
de cale ferată pentru prevenirea infiltrării de
apă și a umidității, mecanisme de direcție și
cârme (pentru vase), mânere rotative pentru
motociclete, mânere de deschidere a parașutei,
mânere pentru portiere de automobile, mânere
de ghidon (componente ale motocicletelor),
mânere de portiere pentru vehicule terestre,
mânere de frână de mână pentru vehicule,
mânere de schimbătoare de viteze pentru
vehicule, mânere cu publicitate adaptate
pentru cărucioarele de cumpărături, mânere
pentru schimbătorul de viteze pentru vehicule
terestre, mânere de schimbător de viteză
pentru vehiculele terestre, protecții împotriva
zgârieturilor pentru mânere pentru portiere
de automobile, picioare de catarge pentru
ambarcațiuni, saci pentru picioare adaptați
pentru landouri, dispozitive pentru sprijinirea
picioarelor pentru motociclete, saci pentru
picioare adaptați pentru cărucioare de copii,
saci pentru picioare adaptați pentru cărucioare
sport de copii, trepte pentru automobile, trepte
(piese pentru vehicule terestre), pinioane de
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lanț în mai multe trepte din spate, cărucioare
pentru furtunuri, furtunuri pentru sisteme de
frânare hidraulice pentru camioane, remorcicort, caserole de elice, jaluzele adaptate
pentru vehicule, jaluzele pentru geamurile
vehiculelor, prelate pentru vehicule, prelate
adaptate pentru vehicule, prelate ajustabile
pentru vehicule, vehicule (prelate adaptate
pentru), prelate de cărucioare pentru copii,
cărucioare pentru copii, prelate adaptate (croite
pe formă) pentru vehicule, prelate adaptate
pentru bărci și vehicule maritime, (croite pe
formă) pentru bărci, prelate adaptate (croite pe
formă) pentru remorci ale vehiculelor, prelate
adaptate (croite pe formă) pentru vagoanele
de cale ferată, plase de portbagaje pentru
vehicule, plase contra țânțarilor adaptate la
cărucioare pentru copii, manete de frână
pentru bicicletă, manete de ambreiaj pentru
vehicule terestre, manete pentru schimbarea
vitezelor pentru vehicule terestre, manete de
control pentru ghidon (piese de motociclete),
ștergătoare de parbriz, ștergătoare de faruri,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, brațe pentru
ștergătoare de parbriz, ștergătoare de parbriz
pentru automobile, ștergătoare de parbriz pentru
autovehicule, lame pentru ștergătoarele de
parbriz, lame de schimb pentru ștergătoarele de
parbriz ale vehiculelor, lame pentru ștergătoare
de parbriz pentru vehicule, ștergătoare de
parbriz (piese pentru vehicule), adaptoare pentru
lamele ștergătoarelor vehiculelor, raclete pentru
ștergătoarele de parbrize, bărci pliante, bărci
pneumatice, tangoane pentru bărci, bărci de
agrement, bărci cu vâsle, amortizoare pentru
bărci, bărci de pescuit, bărci cu motor, bărci
cu vele, bărci de salvare, bărci propulsate cu
jet, componente structurale pentru bărci, cârme
(folosite la bărci), nave (bărci și vapoare),
aripi portante pentru bărci, bărci de salvare
gonflabile, remorci pentru tractarea bărcilor,
apărătoare contra uzurii pentru bărci, catarge
pentru bărci cu vele, axe pentru elice pentru
bărci, șalupe gonflabile (bărci de salvare), bărci
comercializate sub formă de set, bărci cu vâsle
cu fund plat, bărci propulsate cu jet, de uz
personal, perdele adaptate pentru autovehicule
terestre, vehicule care conțin autoîncărcător cu
elevator cu cupe, tomberoane, panouri pentru
bocaport, panouri interioare pentru vehicule,
panouri de caroserie pentru vehicule, panouri din
sticlă pentru aeronave, panouri de ușă pentru
vehicule, panouri de portiere pentru vehicule
terestre, panouri adaptate pentru caroserii de
vehicule, panouri de acoperiș pentru vehicule
terestre, panouri din sticlă pentru vehicule
terestre, panouri din sticlă pentru vehicule
feroviare, panouri de caroserie izolate pentru

vehicule, panouri din sticlă pentru vehicule
acvatice, panouri din sticlă pentru vehicule
aeriene, panouri de încleștare pentru caroserii
de vehicule, panouri frontale de protecție (piese
de motociclete), panouri de protecție contra
căldurii pentru vehicule, panouri de ornament
pentru structura caroseriei la vehicule, benzi de
ranforsare folosite la panourile pentru caroserii
de vehicule, scări pentru vehicule, hamuri pentru
parașute, hamuri pentru cărucioare de copii,
hamuri folosite la cărucioarele de copii, hamuri
de siguranță pentru curse automobilistice,
centuri de siguranță pentru pasageri, dispozitive
de pretensionare pentru centuri de siguranță,
centuri de siguranță pentru copii, pentru
vehicule, dispozitive de reținere utilizate cu
centuri de siguranță pentru vehicule, dispozitive
de poziționare pentru centurile de siguranță
ale pasagerilor, sisteme de retractare pentru
centurile de siguranță ale pasagerilor, centuri de
siguranță pentru copii pentru utilizare în vehicule,
centuri de siguranță pentru vehicule și pentru
automobile.
14. Ceasuri,
ceasuri
electrice,
ceasuri
mecanice,
ceasuri
sportive,
ceasuri
deșteptătoare,
ceasuri
digitale,
ceasuri
industriale, ceasuri automate, cronografe
(ceasuri), ceasuri solare, ceasuri de referință
(ceasuri etalon), ceasuri de buzunar, cutii pentru
ceasuri, ceasuri de șemineu, ceasuri din aur,
închizătoare pentru ceasuri, ceasuri pentru
automobile, ceasuri de cronometrare, ceasuri de
damă, ceasuri deșteptătoare electronice, ceasuri
în miniatură, ceasuri cu cuarț, ceasuri pentru
asistente, ceasuri cu ceramică, lanțuri pentru
ceasuri, ceasuri pentru scufundări, ceasuri
pentru scufundare, ceasuri cu brățară, ceasuri cu
lanț, piese pentru ceasuri, ceasuri cu embleme,
ceasuri de sincronizare (ceasuri centrale) pentru
controlul altor ceasuri, ceasuri de masă, cadrane
pentru ceasuri, ceasuri de mână, ceasuri
de birou, mecanisme de ceasuri, oscilatoare
pentru ceasuri, ace pentru ceasuri, accesorii
pentru ceasuri, ceasuri și ceasuri de mână în
general, ceasuri și ceasuri de mână pentru
columbofili, oscilatoare pentru ceasuri mecanice,
brățări metalice pentru ceasuri, ceasuri placate
cu aur, ceasuri digitale comandate electronic,
ceasuri pentru activități sportive, ceasuri pentru
fusuri orare, cutii pentru ceasuri (ajustate),
brățări și ceasuri combinate, ceasuri de mână
elegante, ceasuri din aur laminat, ceasuri din
metale prețioase, ceasuri-inel cu led, mecanisme
pentru întoarcerea ceasurilor, butoane pentru
întoarcerea ceasurilor, brățări pentru ceasuri de
mână, casete pentru ceasuri de mână, ceasuri
digitale cu cronometre automate, huse pentru
ceasuri de mână, ceasornice și ceasuri de mână,
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brățări metalice extensibile pentru ceasuri,
ceasuri digitale care includ radiouri, ceasuri cu
mecanisme cu cuarț, cutii de prezentare pentru
ceasuri, coroane pentru ceasuri de mână, curele
din plastic pentru ceasuri, ceasuri mecanice
cu întoarcere manuală, carcase de ceasuri de
mână, curele pentru ceasuri de mână, curele de
încheietură pentru ceasuri, casete de prezentare
pentru ceasuri, ceasuri mecanice cu întoarcere
automată, mecanisme de ceasornice și ceasuri,
cronografe destinate utilizării ca ceasuri, casete
de prezentare pentru ceasuri, ceasuri de mână
cu pedometre, ceasuri de mână din platină,
ceasuri de mână din argint, cutii adaptate
pentru păstrarea ceasurilor, etuiuri adaptate
pentru păstrarea ceasurilor, curele din materiale
sintetice pentru ceasuri, ceasuri cu o funcție de
memorare, ceasuri de mână cu aparate gps,
cutii pentru ceasuri de mână și ceasornice,
mecanisme acționate electronic pentru ceasuri
de mână, mecanisme acționate electric pentru
ceasuri de mână, curele pentru ceasuri din
clorură de polivinil, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, carcase pentru ceasornice
și ceasuri de mână, ceasuri care conțin o
funcție de joc, ceasuri care încorporează o
funcție de telecomunicare, ceasuri cu funcție
de comunicare fără fir, ceasuri care conțin o
funcție de joc electronic, ceasuri de mână pentru
utilizare în aer liber, cutii pentru ceasuri (de
perete, de mână etc.), ceasuri de mână din
metale prețioase sau placate cu acestea, curele
de ceas, catarame pentru curele de ceas, curele
de ceas din nailon, curele de ceas din piele,
curele din piele pentru ceas, curele pentru ceas,
nu din piele, curele de ceas din metal, piele
sau plastic, cutii de ceas, cutii pentru bijuterii,
cutii pentru butoni, cutii pentru bijuterii (montate),
cutii din metale prețioase, cutii muzicale pentru
bijuterii, cutii din lemn pentru bijuterii, cutii din
piele pentru bijuterii, cutii suvenir din metale
prețioase, cutii de prezentare pentru bijuterii,
cutii pentru ace de cravată, cutii pentru bijuterii
din metale prețioase, cutii (adaptate) pentru
articole de ceasornicărie, casete pentru bijuterii
(sipete sau cutii), cutii pentru butoni de manșete
decorativi, cutii decorative fabricate din metale
prețioase, cutii de prezentare pentru pietre
prețioase, casete de bijuterii (cutii) din metale
prețioase, cutii mici pentru bijuterii din metale
prețioase, cutii de prezentare pentru articole
de ceasornicărie, brelocuri, brelocuri metalice,
brelocuri, nemetalice, brelocuri din piele,
brelocuri, nu din metal, brelocuri retractabile
pentru chei, brelocuri din metale comune,
brelocuri placate cu metale prețioase, portchei
(decorațiuni mici sau brelocuri), brelocuri
fabricate din metale prețioase, brelocuri în

formă de ceas, brelocuri din imitație de piele,
brelocuri fabricate din metal comun, brelocuri din
piele pentru chei, brelocuri de chei din metale
prețioase, brelocuri pentru chei (inele) căptușite
cu metale prețioase, brelocuri sub formă de
bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele), inele
și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
inele pentru chei (decorațiuni mici sau brelocuri)
din metale prețioase, brățări, brățări (bijuterii),
brățări pentru gleznă, brățări de aur, brățări
de ceas, brățări de argint, brățări de prietenie,
talismane pentru brățări, brățări din mărgele,
lănțișoare de bijuterie pentru brățări, brățări
folosite în scop caritabil, brățări placate cu
argint, brățări placate cu aur, brățări din metale
prețioase, brățări de identificare (bijuterii), brățări
de plastic sub formă de bijuterii, brățări de
încheietură (în scopuri de binefacere), benzi din
fire flexibile purtate ca brățări, lanțuri din metale
prețioase pentru brățări, brățări cu mărgele din
lemn, brățări fabricate din cauciuc sau silicon
cu modele sau mesaje, lanțuri de bijuterie
din metale prețioase pentru brățări de gleznă,
brățări fabricate din materiale textile brodate
(bijuterii), suporturi pentru ceasornice, suporturi
pentru inele din metale prețioase, rulouri
organizatoare de bijuterii pentru voiaj, dulapuri
pentru ceasornice, decorațiuni de perete din
metale prețioase, decorațiuni adezive pentru
pereți, din metal prețios, ace bijuterii pentru
pălării, ornamente pentru pălării, ornamente
pentru pălării (din metale prețioase), ornamente
din metale prețioase pentru pălării, ornamente
pentru pălării (din metale prețioase), cupe pentru
premii din metale prețioase.
18. Curele de umăr din piele, curele din imitație
de piele, curele pentru scărițe de șa, curele
pentru genți de mână, curele de piele pentru
bagaje, curele de bagaje cu încuietori, bice
cu mai multe curele (bice), curele pentru cai
care să-i împiedice să roadă gardul grajdului,
curele pentru bagaje, curele de umăr, curele
pentru patine, curele pentru pinteni, curele de
harnașament, curele pentru portmonee, curele
din piele (șelărie), cutii din piele, cutii pentru
cravată, cutii de transport, cutii de machiaj,
cutii din piele pentru pălării, cutii din imitații
de piele, cutii pentru cravate, pentru voiaj, cutii
de pălării, pentru voiaj, cutii pentru cărți de
vizită (portvizite), cutii pentru corespondență
și documente de valoare, cutii de pălării din
imitație de piele, rucsacuri, ranițe (rucsacuri),
mini-rucsacuri, rucsacuri mici, rucsacuri pentru
camping, rucsacuri de zi, rucsacuri tip raniță,
rucsacuri cu rotile, rucsacuri pentru alpiniști,
rucsacuri de munte, rucsacuri pentru drumeții,
rucsacuri pentru purtat copii, rucsacuri pentru
transportat copii, genți, genți scoțiene, genți
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sportive, genți casual, genți boston, genți
diplomat, bagaje (genți), genți servietă, genți
impermeabile, mânere (genți), genți de pânză,
genți de mână, genți de lucru, genți pentru
sport, genți pentru sport, genți de plajă, genți
de stradă, genți din piele, genți pentru scutece,
genți pentru șa, genți pentru curieri, genți de
seară, genți pentru cărți, genți pentru școlari,
genți de călătorie, genți stil bandulieră, genți
de umăr, genți din pânză, genți pentru haine,
genți pentru camping, genți pentru drumeții,
genți pentru școlari, genți pentru gimnastică,
genți cu rotile, genți cu bandulieră, genți tip
sac, armaturi pentru genți (piese structurale
de genți), genți multifuncționale pentru atleți,
genți fabricate din pânză, serviete și genți
diplomat, genți de mână (poșete), genți flexibile
pentru haine, genți diplomat pentru documente,
transportoare pentru animale (genți), genți de
transport universale, genți cu structură moale,
genți pentru îmbrăcăminte sport, genți cu
imprimeu muzical, genți din blană sintetică, genți
pentru scule, goale, genți de cumpărături din
piele, genți sport de uz general, genți de voiaj
din pânză, poșete mici (genți de mână), genți
din imitatie de piele, structuri pentru genți de
mână, genți pentru cosmetice (fără conținut),
genți pentru cosmetice vândute goale, genți
pentru schimbat scutece (înfășat), genți de mână
pentru bărbați, genți și portofele din piele, genți
de voiaj pentru avion, genți de voiaj pentru
pantofi, genți sub formă de tub, genti pentru
farduri vandute goale, genți pentru accesorii de
tricotat, genți de umăr pentru copii, genți de
voiaj cu rotile, genți pentru instrumente și partituri
(muzică), genți pentru cumpărături fabricate din
piele, genți pentru unelte (neechipate) pentru
motociclete, genți de voiaj pentru îmbrăcăminte
sport, genți universale de sport cu rotile, genti
de voiaj din materiale plastice, etichete adezive
de piele pentru genți, genți mici de voiaj (pentru
sejururi scurte), genți cu două despărțituri stil
doctor (gladstone), borsete și genți de purtat la
brâu, genți de voiaj din piele pentru haine, genți
pentru ieșiri la sfârșit de săptămână, genți de
voiaj din imitație de piele, genti pentru articole
de toaleta vandute goale, genți tricotate, altele
decât cele din metale prețioase, genți care pot
fi spălate, pentru articole de toaletă, valijoare
pentru articole de îmbrăcăminte de noapte (genți
pentru sejururi scurte), bastoane, bastoane de
ratan, bastoane de umbrelă, bastoane pentru
drumeții, bastoane pentru munte, mânere de
bastoane, bastoane pliante de mers, mânere
pentru bastoane de mers, baston-umbrelă
(bastoane transformabile în umbrele), vârfuri
adaptate special pentru bastoane de mers,
bastoane telescopice de sprijin pentru pescuitul

la muscă, huse speciale adaptate pentru
transportarea bastoanelor pliante de mers,
umbrele, umbrele, umbrele de soare, umbrele
pentru copii, umbrele de plajă, umbrele de
golf, umbrele de ploaie, umbrele și parasolare,
umbrele de soare, inele pentru umbrele, huse
pentru umbrele, cadre pentru umbrele sau
umbrele de soare, tije pentru umbrele și umbrele
de soare, umbrele de ploaie telescopice,
umbrele de plajă (umbrele de soare pentru
plajă), umbrele de soare impermeabile, piese
metalice pentru umbrele, umbrele japoneze
din hârtie (karakasa), huse pentru umbrele
de soare, umbrele pentru pictură în aer liber,
umbrele japoneze din hârtie uleiată (janomegasa), umbrele de soare pentru grădină, terase
și curți interioare, valize, valize de piele,
valize cu rotile, valize pe rotile, organizatoare
pentru valize, valize cu rafturi intergate, valize
cu motor, utilizabile ca mijloc de transport,
geamantane, geamantane cu rotile, cufere și
geamantane, mape port-desen (geamantane),
geamantane pentru sejururi scurte, geamantane
de mici dimensiuni, geamantane mari (cufere)
de călătorie, bagaje, cufere (bagaje), etichete
pentru bagaje, bagaje de mână, bagaje
(pentru călătorie), bagaje de călătorie, huse
pentru bagaje, etichete metalice pentru bagaje,
suporturi pentru etichete de bagaje, etichete
de plastic pentru bagaje, etichete de cauciuc
pentru bagaje, bagaje, pungi, portofele și
alte accesorii, etichete pentru bagaje (articole
din piele), saci de compresie adaptați pentru
bagaje, borsete pentru unelte, vândute goale,
borsete pentru bărbați, borsete pentru scutece,
borsete, serviete, serviete diplomat, serviete
(marochinărie), serviete din piele, serviete pentru
bărbați, serviete pentru documente, serviete
pentru școlari, serviete pentru școlari, serviete
(articole din piele), serviete din imitație de
piele, suporturi pentru bancnote, suporturi pentru
transportat costume, suporturi pentru carduri
(portofele), suporturi pentru transportat haine,
suporturi pentru cărți de credit, suporturi pentru
cărți de vizită, suporturi din piele pentru cărți
de credit, suporturi pentru carduri de credit,
din piele, suporturi sub formă de portofele
pentru chei, suporturi sub formă de tocuri pentru
chei, suporturi din imitație de piele pentru cărți
de credit, suporturi pentru cărți de vizită sub
formă de portofele, portofele, portofele, inclusiv
portcarduri, portofele pentru carduri, portofele
din piele, portofele de încheietura mâinii, poșete,
portmonee și portofele, portofele atașabile la
curea, portofele din metale prețioase, portofele
(nu din metale prețioase), portofele de purtat sub
braț, portofele cu compartimente pentru carduri,
portofele fixate la încheietura mâinii, portofele
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din piele pentru cardurile de credit, portofele
din piele pentru carduri de credit, portofele
pentru monede neconfecționate din metal
pretios, portofele cu fixare pe gleznă, portcarduri
(marochinărie), scaune-baston, paturi pentru
sei, pături și cuverturi pentru animale, mânere
de valiză, mânere de baston, mânere pentru
susținerea sacoșelor de cumpărături, bandaje
pentru picioarele cailor, piele pentru mobilier,
pălării pentru animale de companie, sacoșe
de cumpărături din pânză, pelerine pentru
animale de companie, plase din fetru, plase
de cumpărături, scări de șa, scărițe din metal,
piese din cauciuc pentru scări de șa, hamuri
(harnașament), hamuri pentru animale, hamuri
de siguranță pentru copii, gâtare pentru hamuri
la cai, portbebeuri (marsupii tip fașă sau hamuri),
centuri pentru câini, lese pentru animale de
companie, lese din piele, lese de animale, lese
pentru animale, lese pentru câini.
20. Lacăte pentru biciclete, nu din metal, plăcuțe
cu numere de curse pentru biciclete, nu din
metal, suporturi pentru șei, oglinzi imprimate,
oglinzi (mobilier), oglinzi decorative, rame pentru
oglinzi, oglinzi personale compacte, oglinzi de
perete, oglinzi de baie, matrițe pentru oglinzi,
dulapuri cu oglinzi, oglinzi (sticlă argintată),
oglinzi pentru pudriere, oglinzi de buzunar,
oglinzi de mână, oglinzi de mână (oglinzi de
toaletă), sticlă argintată (oglinzi), oglinzi pentru
bărbierit, oglinzi care se înclină, oglinzi pentru
dulapuri cu încuietoare, oglinzi îmbunătățite
cu becuri electrice, oglinzi de machiaj pentru
poșete, plăci de sticlă pentru oglinzi, oglinzi
pentru machiat, pentru casă, oglinzi pentru
machiat, folosite în voiaje, oglinzi (fixe, care nu
sunt portabile), agățătoare de oglinzi, nu din
metal, mese de toaletă cu oglinzi formate din
trei părți, sonerii care nu sunt din metal și nici
electrice, apărători pentru balamalele de ușă
(nemetalice), coșuri împletite, coșuri (panere),
coșuri, nemetalice, coșuri pentru câini, coșuri
din nuiele, coșuri pentru bebeluși, coșuri pentru
pisici, coșuri pentru butoaie, recipiente din corn,
capace pentru recipiente, capsule (recipiente
nemetalice), recipiente confecționate din os,
recipiente de ambalat nemetalice, recipiente
confecționate din stuf, dopuri (nemetalice)
pentru recipiente, rezervoare de apă nemetalice
(recipiente), închizători glisante (nemetalice)
pentru recipiente, cutii portabile (recipiente)
din plastic, recipiente din plastic pentru
medicamente, recipiente nemetalice pentru
combustibili lichizi, dopuri de plută pentru
recipiente, recipiente transportabile (nemetalice)
pentru gaze, cutii portabile (recipiente) din lemn,
recipiente de plastic pentru compost, capace din
plastic pentru recipiente, rezervoare nemetalice

pentru depozitarea apei (recipiente), recipiente
nemetalice sub formă de coșuri, recipiente
pentru compost din materiale nemetalice,
recipiente pentru ambalare confecționate din
lemn, garnituri pentru colțuri (nemetalice)
pentru recipiente, recipiente nemetalice pentru
depozitarea uneltelor (goale), recipiente
(nemetalice) adaptate pentru ambalarea berii,
recipiente (ambalaje) din plastic pentru ouă,
recipiente de ambalare din materiale plastice,
recipiente (nemetalice) sub formă de butoiașe,
recipiente confecționate din plastic pentru
compost, închizători din material plastic pentru
recipiente, dispozitive de închidere pentru
recipiente (nemetalice), recipiente, nu din metal,
pentru depozitare, recipiente de plastic folosite
în domeniul agrochimic, recipiente flexibile din
plastic pentru transportarea lichidelor, recipiente
de apă portabile confecționate din plastic, sulițe
(valve), nu din metal pentru recipiente, capace
confecționate din materiale nemetalice pentru
recipiente, tăvi din plastic (recipiente) utilizate
pentru ambalarea alimentelor, recipiente sub
formă de cutii confecționate din lemn, dopuri și
capace nemetalice pentru sticle și recipiente,
componente din plastic pentru recipiente de
ambalat, recipiente de drenaj de ulei de motor
(nemetalice), recipiente utilizate la împachetarea
bunurilor industriale, din bamboo, recipiente
nemetalice pentru gaz comprimat sau aer
lichid, recipiente alimentare transparente pentru
utilizarea în ambalarea pentru comercializare,
recipiente din plastic pentru depozitarea
bunurilor în vederea transportului, închizători
confecționate din plastic pentru recipiente
realizate din sticlă, recipiente din plastic pentru
medicație utilizate în scopuri comerciale, butelii
(recipiente) nemetalice pentru aer comprimat
sau aer lichid, închizători de siguranță rezistente
la acțiunea copiilor (nemetalice) pentru
recipiente, capace din lemn pentru recipiente
utilizate la împachetarea bunurilor industriale,
dopuri din lemn pentru recipiente utilizate la
împachetarea bunurilor industriale, dopuri din
plastic pentru recipiente utilizate la împachetarea
bunurilor industriale, recipiente și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, recipiente de protecție realizate
din materiale nemetalice pentru ambalarea
bunurilor, recipiente combinate (nemetalice și
nu pentru uz casnic sau bucătărie), dopuri
combinate pentru recipiente (nemetalice și
nu pentru uz casnic sau bucătărie), panouri
din plastic transparent care sunt părți ale
recipientelor de ambalat, recipiente pentru
protecție, realizate din materiale nemetalice,
destinate depozitării de bunuri, recipiente
nemetalice (altele decât cele pentru uz casnic
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sau în bucătărie), închideri combinate pentru
recipiente (nemetalice și nu pentru uz casnic
sau bucătărie), recipiente din lemn (altele decât
cele pentru uz casnic sau pentru bucătărie),
capace combinate pentru recipiente (nemetalice
și nu pentru uz casnic sau bucătărie), recipiente
nemetalice pentru lichide (altele decât cele
pentru uz casnic și bucătărie), recipiente
nemetalice pentru depozitare (altele decât cele
pentru uz casnic și bucătărie), dopuri compozite
pentru recipiente (nemetalice și nu pentru uz
casnic sau bucătărie), încuietori nemetalice
pentru recipiente (altele decât cele pentru
uz casnic sau pentru bucătărie), recipiente
confecționate din lemn (altele decât cele de
uz casnic sau de bucătărie), recipiente din
material sintetic (altele decât cele de uz menajer
sau în bucătărie), recipiente din materiale
plastice formate termic (altele decât cele
pentru uz casnic și bucătărie), huse pentru
haine, huse adaptate pentru mobilier, huse
pentru îmbrăcăminte (garderoburi), huse pentru
îmbrăcăminte (garderobe), huse matlasate
pentru saltele, huse matlasate de saltele, huse
textile (adaptate) pentru mobilier, huse textile
(ajustate) pentru mobilier, huse ajustate, din
stofă, pentru mobilier, huse de protecție pentru
mobilier (adaptate), huse de protecție pentru
mobilier (ajustate), huse de schimb (ajustate)
pentru scaune (piese de mobilier), huse adaptate
pentru ramele de la pătuțuri de copii, huse,
nemetalice, speciale pentru manipularea și
transportul buteliilor de aer comprimat, curele
elastice (părți componente de canapele), cutii
pentru jucării, cutii din plastic, cutii pentru
medicamente, cutii din lemn, cutii de orez,
cutii pentru jucării (mobilier), cutii de colectare
(nemetalice), cutii pentru unelte (mobilier), cutii
de depozitare (plastic), cutii pentru transport
nemetalice, cutii pentru sticle, nemetalice, cutii
de depozitare (lemn), cutii pentru stivuit (lemn),
cutii de plastic decorative, cutii decorative de
lemn, cutii pentru stivuit (din plastic), cutii
cilindrice, nu din metal, cutii de lemn pentru
sticle, cutii asamblate pentru ambalat (plastic),
rafturi sub formă de cutii, cutii de ambalat pliate
(plastic), cutii pliabile pentru ambalaje (lemn),
cutii nemetalice pentru unelte (goale), cutii
asamblate pentru ambalat (lemn), cutii pliabile
pentru ambalaje (plastic), cutii de cuibare pentru
animale, cutii din plastic pentru ambalat, cutii din
lemn pentru depozitare, cutii de ambalat pliate
(lemn), cutii de scrisori, din lemn, cutii poștale
din material plastic, cutii de lemn pentru stocarea
jucăriilor, cutii de ambalare confecționate din
lemn, cutii de siguranță, nu din metal, cutii
din materiale plastice pentru ambalat, cutii
confecționate din materiale plastice laminate,

cutii nemetalice cu picior pentru scrisori, cutii
pentru depozitare, nu din metal, cutii din lemn,
pentru ambalare industrială, cutii cu încuietoare,
nu din metal, cutii de depozitare pentru perne
(mobilier), cutii confecționate din lemn căptușit
cu hârtie, cutii din plastic care pot fi stivuite,
cutii din plastic (mari) pentru uz industrial, cutii
de cabluri neelectrice din materiale nemetalice,
cutii din lemn sau din materiale plastice, cutii
poștale cu picior (nu din metal), cutii din lemn
care pot fi stivuite, cutii de plastic pentru articole
de petrecere, brățări de identificare, nemetalice,
brățări de identificare pentru spitale (nemetalice),
brățări nemetalice de identificare, pentru spitale,
închizători nemetalice pentru genți, cârlige
pentru agățat genți, nu din metal, bastoane
de bambus, agrafe pentru bastoane, din
materiale nemetalice, piese de legătură pentru
bastoane, din materiale nemetalice, manșoane
din materiale nemetalice pentru bastoane
de mers, suporturi de umbrele, suporturi
pentru umbrele, suporturi pentru umbrele de
soare, dulăpioare cu încuietoare pentru bagaje,
material de căptușire pentru bagaje, din plastic,
suporturi pentru bagaje ca piese de mobilier,
suporturi pentru tejghele, suporturi pentru
fanioane, suporturi pentru kimono, suporturi
pentru plante, suporturi pentru cărți, suporturi
pentru brațe, suporturi pentru ziare, suporturi
pentru reviste, suporturi cu ramă, suporturi
de cărți, suporturi de carte, suporturi pentru
haine, suporturi pentru pălării, suporturi pentru
oglindă, suporturi rotative (mobilier), suporturi
pivotante (mobilier), suporturi pentru flori,
suporturi pentru gantere, suporturi pentru peruci,
suporturi pentru telefoane (mobilier), suporturi
pentru telefon (mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilier, suporturi nemetalice pentru
mobilă, suporturi pentru copaci (nemetalice),
suporturi pentru scrisori (mobilier), suporturi
de raft nemetalice, suporturi nemetalice
pentru butoaie, suporturi de prezentare
acrilice, suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi cu rotile (mobilier), suporturi pentru
chei (mobilier), suporturi pentru schimbarea
bebelușilor, suporturi pentru difuzoare (mobilier),
suporturi de fotografii (rame), suporturi de
cărți (mobilier), suporturi pentru scaun reglabile,
suporturi pentru prosoape (mobilier), suporturi
nemetalice pentru rame, suporturi (mobilier)
pentru televizoare, suporturi pentru haine
(mobilier), suporturi cu bare pentru haine,
suporturi pentru utilizări multiple (mobilier),
suporturi nemetalice pentru agățat furtunuri,
suporturi de șervețele (fixe) nemetalice, suporturi
pentru mașini de calcul, suporturi pentru
fotografii fără rame, cârlige de haine (suporturi)
(nemetalice), suporturi independente pentru
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prosoape (mobilier), suporturi pentru cărți
de bucate, suporturi pentru flori, pentru
ceremonii, agățătoare pentru suporturi de pălării
nemetalice, suporturi (nemetalice) pentru fixarea
de plăci, suporturi din lemn pentru panouri
indicatoare, suporturi cu mai multe poziții
(mobilier), suporturi (mobilier) pentru acvarii
de interior, suporturi de arme, montate pe
perete, suporturi pentru expunerea materialului
de prezentare, suporturi pentru fixarea stâlpilor
de perdele, suporturi pentru fixarea barelor
de draperii, suporturi pentru susținerea barelor
pentru perdea, suporturi pentru susținerea
barelor de draperii, suporturi pentru materiale
de prezentare (mobilier), suporturi transparente
din plastic pentru ecusoane, suporturi destinate
utilizării pentru susținerea meselor, suporturi
de scule montate pe perete, suporturi de
raft metalice (piese de mobilier), suporturi
(nemetalice) pentru atârnarea draperiilor pentru
ferestre, suporturi de furtun montate pe perete
(nemetalice), suporturi nemetalice pentru rafturi
(piese de mobilier), suporturi de raft nemetalice
(piese de mobilier), suporturi nemetalice pentru
unelte, montate pe perete, suporturi pentru
broșuri (sub formă de mobilier), suporturi
pentru cabluri realizate din materiale plastice,
suporturi folosite la fixarea acoperirilor pentru
ferestre, umerașe (suporturi pentru haine), nu
din metal, suporturi (distribuitoare) fixe de
prosoape de hârtie, suporturi confecționate din
lemn flexibil pentru saltele, suporturi suspendate
pentru plante, nu din metal, suporturi, nu din
metal, pentru susținerea meselor, suporturi din
plastic pentru sigle de firme, suporturi de
prezentare pentru plăci de surf, suporturi de
covor pentru protejarea picioarelor de mobilier,
suporturi audio (mobilier) pentru utilizare cu
echipamente audio, suporturi pentru sprijinirea
brațelor, în stil japonez (kyosoku), suporturi
pentru frânghii de uscat rufe, din lemn
sau materiale plastice, suporturi în consolă
din materiale nemetalice (altele decât pentru
construcții), dispozitive de fixare pentru țevi,
conectori și suporturi, nu din metal, mijloace
de fixare pentru cabluri, conectori și suporturi,
nu din metal, umerașe și cuiere pentru haine,
suporturi pentru haine (mobilier) și cârlige
pentru îmbrăcăminte, organizatoare pentru
sertare, organizatoare de agățat în dulapuri,
organizatoare din plastic (tăvi) pentru cutii de
unelte, umerașe parfumate, umerașe pentru
haine (umerașe pentru paltoane), umerașe de
haine nemetalice, umerașe și cuiere pentru
haine, rafturi, rafturi înclinate, rafturi pliante,
rafturi metalice, rafturi modulare (mobilier),
canale pentru rafturi, rafturi pentru alimente,
separatoare rafturi (nemetalice), rafturi de

magazin, rafturi prefabricate (mobilier), banchete
cu rafturi, rafturi metalice (mobilier), rafturi
nemetalice (mobilier), rafturi de depozitare,
rafturi de mobile, rafturi de mobilă, rafturi
pentru depozitare, rafturi de prezentare, rafturi
de stupi, rafturi de stupi, rafturi pentru vinuri
(mobilier), rafturi pentru consignație (mobilier),
bare pentru rafturi (nemetalice), rafturi (mobilier)
din lemn, rafturi pentru birou (mobilier), rafturi
(mobilier) pentru butoaie, rafturi de depozitare
(mobilier), bare pentru rafturi (mobilier), rafturi
din lemn (mobilier), rafturi ca mobilier metalic,
rafturi din plastic pentru unelte, rafturi pentru
comercializare la set, rafturi de prezentare
mobile (mobilier), mobilier cu rafturi pentru
perete, rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi de perete nemetalice (mobilier), rafturi
suspendate pentru depozitare (mobilier), rafturi
nemetalice (mobilier) pentru depozitare, rafturi
de depozitare nemetalice (mobilier), rafturi
din materiale nemetalice (mobilier), rafturi
confecționate din metal (mobilier), rafturi
pentru depozitarea gheții (mobilier), rafturi de
depozitare pentru haltere, bare (nemetalice)
pentru rafturile etajerei, piese pentru sisteme
de rafturi (nemetalice), dispozitive de fixare
nemetalice pentru rafturi, agățătoare nemetalice
pentru depozitare pe rafturi, rafturi de stocare
nemetalice transportabile (mobilier), rafturi de
stocare metalice transportabile (mobilier), rafturi
pentru dulapuri de îndosariere (mobilă), rafturi de
perete (structuri) din metal, rafturi de depozitare
pentru covorașe auto, separatoare metalice
pentru rafturi (piese de mobilier), rafturi de
perete (structuri) din materiale nemetalice, cadre
cu rafturi, nu din metal (mobilier), rafturi de
depozitare pentru obiecte de artă, rafturi de
depozitare pentru lemne de foc, rafturi de
depozitare pentru echipamente de fitness, rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii, rafturi
pentru tipărituri pentru prezentarea de materiale
tipărite, rafturi pentru tipărituri pentru stocarea
de materiale tipărite, materiale din plastic folosite
ca muchii pentru rafturi, rafturi de prezentare
pentru expunerea produselor în scopul vânzării,
rafturi pentru expunerea de produse în scopuri
de prezentare, rafturi sub formă de mobilier
confecționat din materiale nemetalice, rafturi
de depozitare a echipamentului sportiv și
de schi, rafturi (mobilier) confecționate în
principal din lemn, utilizate pentru depozitare,
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, rafturi de prezentare
cu poziții multiple confecționate din tuburi de
aluminiu și oțel, învelișuri de prindere cu plasă
din plastic pentru căptușirea rafturilor, rafturi
(mobilier) confecționate în principal din plastic,
utilizate pentru depozitare, rame, cadre (rame),
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rame pentru expozitoare, rame pentru stupi,
rame pentru fotografii, rame pentru panouri
indicatoare, rame metalice pentru fotografii,
rame sculptate pentru fotografii, ornamente
pentru cadre (rame), ornamente pentru cadre
(rame), rame (cadre) nemetalice pentru
containere, rame metalice pentru expozitoare
(mobilier), rame din lemn pentru fotografii, rame
din lemn pentru tablouri, rame pentru baldachine
de paturi, rame din metal pentru fotografii, șipci
pentru rame de tablouri, rame pentru panouri
de afișare, rame de fotografie din piele, rame
pentru tablouri și fotografii, baghete pentru
rame de tablouri (șipci), baghete pentru rame
de tablouri (șipci), bolțuri nemetalice pentru
rame de ferestre, standuri cu rame pentru
expoziții (nemetalice), rame (pentru fotografii)
din materiale nemetalice, rame pentru tablouri
(nu din metale prețioase), rame nemetalice
pentru plăcuțe de înmatriculare, rame pentru
poze din metale prețioase, forme confecționate
din înlocuitori ai lemnului pentru rame de
tablou, forme confecționate din materiale
plastice pentru rame de fotografii, forme
confecționate din lemn pentru rame de tablou,
cârlige nemetalice, cârlige pentru perdele,
cârlige pentru îmbrăcăminte, cârlige de cuier
nemetalice, cârlige din metal pentru perdele,
cârlige confecționate din plastic (perdele), cârlige
pentru bare de haine, cârlige pentru cortina
de duș, cârlige nemetalice pentru trapeze,
cârlige nemetalice pentru mobilier, carlige
nemetalice pentru baie, cârlige nemetalice
pentru prosoape, cârlige pentru prosoape,
nemetalice, cârlige nemetalice pentru bare de
haine, cuiere nemetalice pentru îmbrăcăminte
(cârlige), cârlige din plastic pentru perdele,
cârlige confecționate din lemn (perdele), cârlige
confecționate din alamă (perdele), cârlige de
siguranță, nu din metal, cârlige pentru porți
din materiale nemetalice, cârlige cu șurub,
nu din metal, cârlige de agățat (pentru
haine) din materiale nemetalice, cuiere de
haine (cârlige montate pe perete) (nemetalice),
cârlige de agățat (pentru uși) din materiale
nemetalice, cârlige de agățare a pozelor, nu
din metal, cârlige nemetalice pentru decorațiuni
de perete (gen tapiserii, covorașe), agățători
pentru haine, scaune, scaune pliante, scaune
ergonomice, scaune înalte, scaune rabatabile,
scaune gonflabile, scăunele-leagăn, scaune
înalte (mobilier), scaune de birou, scaune pentru
desenatori, scaune pentru duș, scaune pentru
baie, perne pentru scaune, tapițerie pentru
scaune, scaune de copii, scaune cu ax, scaune
din metal, scaune de conferință, scaune de
coafor, scaune de susținere, scăunele pentru
pescuit, scăunele pentru baie, scaune pentru

baruri, scaune pentru banchet, scaune pentru
toboșari, scaune pentru pescuit, scaune cu
bază, scaune pentru bebeluși, scaune de lucru,
scaune gonflabile flotabile, scaune plutitoare
(gonflabile), scaune adaptate pentru bebeluși,
scaune înalte pentru bebeluși, scaune sprijinite
pe grinzi, scaune cu roți pivotante, scaune cu
spătar rabatabil, scăunele cu trepte (mobilier),
scaune pe cadre cu patine, scaune pentru săli de
mese, perne pentru scaune de stadion, scaune
de masă pentru bebeluși, scaune ca mobilier
de birou, scaune de baie pentru bebeluși,
scaune portabile pliante pentru stadioane, huse
de scaune (adaptate) pentru mobilier, scaune
ergonomice pentru masajul pe scaun, perne
pentru scaune ca piese de mobilier, perne pentru
scăunele de pe stadion, scaune fără picioare în
stil japonez (zaisu), perne de susținere pentru
scăunele de copii, scaune joase fără cotiere
așezate în fața șemineului, scaune ergonomice
fără spătar cu reazem pentru genunchi, suport
pentru spate portabil pentru folosirea la scaune,
combinație de scăunel pentru îngenunchere și
pentru așezat, pentru grădinărit, scaune de lucru
pentru persoane cu handicap fizic și cu mobilitate
redusă, scaune adaptate pentru a fi folosite de
persoanele cu dificultăți de mobilitate, scaune
de baie portabile pentru bebeluși, destinate
utilizării în cada de baie, perne de susținere
folosite la scaunele de siguranță de mașină
pentru copii, mese, mese decorative, mese
(mobilier), tejghele (mese), mese pliante, mese
laterale, mese consolă, mese pentru birouri,
mese pentru săli de mese, mese de scris, birouri
și mese, mese de lucru, mese de proiectare,
mese de tapițare, mese pentru computer, mese
de toaletă, mese cu piedestal, mese de masaj,
mese cu suport, mese de conferință, mese
cu banchete, mese de picnic, mese pentru
grădină, mese din metal, mese de expunere,
mese de bucătărie, extensii pentru mese, mese
din marmură, baze pentru mese, mese din
mozaic, mese de camping, butuci (mese pentru
măcelari), mese pentru schimbarea scutecelor,
trepiede (mese pentru ferăstrău), mese pentru
desen (mobilier), mese de toaletă (mobilier),
mese cu înălțime reglabilă, panou de lipire tapet
(mese), bancuri (mese) de lucru industriale,
mese de lucru pentru proiectanți, mese pentru
case de marcat, mese de lucru pentru tâmplari,
mese de scris pentru birouri, mese pentru
periat animale de companie, mese joase în
stil japonez (zataku), mese de scris sau citit
pentru stat în picioare, mese adaptate pentru a fi
folosite de persoanele cu dificultăți de mobilitate,
paturi, paturi divan, paturi portabile, paturicanapea, paturi ajustabile, paturi supraetajate,
paturi pliante, paturi pentru masaj, paturi de
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spital, somiere pentru paturi, paturi din lemn,
paturi pentru câini, cadre de paturi, bare pentru
paturi, paturi pentru păsări, paturi cu apă, paturi
pentru copii, paturi de camping, structuri pentru
paturi, garnituri nemetalice pentru paturi, rotile
nemetalice pentru paturi, paturi portabile pentru
bebeluși, paturi de tip beanbag, paturi care
includ și divane, cuşti și paturi pentru animale,
paturi pentru animalele de companie, paturi,
așternuturi, saltele și perne, paturi prevăzute cu
saltele cu arcuri interioare, paturi hidrostatice,
altele decât cele de uz medical, paturi hibride
sub formă de paturi de apă cu margini moi
(altele decât cele de uz medical), paturi adaptate
pentru a fi utilizate de către persoanele cu
dificultăți de mobilitate, baze pentru paturi cu
apă (altele decât cele de uz medical), paturi
pentru copii confecționate din pânză sub forma
unui sac, paturi cu aer, altele decât cele de
uz medical, perne, perne parfumate, perne
umplute, perne mari, perne (tapițerie), perne
gonflabile, perne decorative, perne cervicale,
perne pentru bebeluși, perne de baie, perne
de aer, perne pentru fotolii, perne pentru
alăptat, perne din bambus, perne de voiaj,
perne din latex, perne cu hrișcă, perne de
maternitate, perne umplute cu păr, articole
decorative textile (perne), perne de tip beanbag,
perne antirostogolire pentru bebeluși, perne
pentru podea japoneze (zabuton), perne pentru
animale de companie, perne pentru sprijinirea
capului bebelușilor, perne de sprijin pentru cap,
perne gonflabile pentru susținerea gâtului, perne
de susținere a gâtului, perne din spumă cu
memorie, perne în formă de u, rogojini de dormit
(perne sau saltele), perne pentru poziționarea
capului la bebeluși, perne pneumatice, altele
decât pentru uz medical, ansambluri de arcuri
(nemetalice) pentru introducere în perne, perne
gonflabile, altele decât cele pentru uz medical,
perne pentru căptușit cuști pentru animale de
companie, perne cu apă, altele decât cele de
uz medical, perne cu aer, altele decât cele
de uz medical, perne pentru căptușit cuști
de transportat animale de companie, perne
de protecție, nu din metal, pentru picioare de
scaun, perne adaptate pentru sprijinirea feței
(altele decât cele pentru uz medical), perne
pentru gât (altele decât cele pentru uz medical
sau chirurgical), perne de aer sub formă de
mobilier (nu pentru uz medical), perne de
susținere a spatelui, care nu sunt de uz medical,
perne gonflabile (altele decât cele pentru uz
medical) pentru zona din jurul gâtului, perne
(altele decât cele pentru uz medical) pentru
susținerea bebelușilor la examinare, șezlonguri,
șezlonguri gonflabile, șezlonguri pentru bronzat,
șezlonguri pentru plajă, șezlonguri pentru

transatlantice, șezlonguri pentru tratamente
cosmetice, șezlonguri prevăzute cu apărătoare
de vânt, șezlonguri de plajă cu acoperiș împletit,
tăvi nemetalice, tăvi de stivuire din plastic, tăvi
pentru tastatura de calculator, tăvi din lemn
care pot fi stivuite, tăvi nemetalice transparente
pentru alimente, de uz comercial, tăvi care pot
fi stivuite, din fibră vulcanizată, tăvi sub formă
de mobilier de expunere în magazine, tăvi care
pot fi stivuite, din plastic, pentru ambalarea
ouălor, tăvi, nu din metal (altele decât cele pentru
uz casnic), birouri, birouri (mobilier), birouri
portabile, birouri cu rulou, birouri modulare
(mobilier), birouri mobile pentru scris, birouri
cu înălțime reglabilă, paravane (mobilier) pentru
birouri, birouri joase în stil japonez (wazukue),
dulapuri încastrate, dulapuri metalice, dulapuri
(mobilier), dulapuri compartimentate, dulapuri
murale, corpuri de dulapuri, dulapuri pentru
arme, dulapuri cu bază, dulapuri pentru pantofi,
dulapuri de haine, fețe pentru dulapuri, uși
de dulapuri, dulapuri din lemn, dulapuri de
bucătărie, dulapuri de siguranță, dulapuri pentru
vase, dulapuri de depozitare, dulapuri pentru
haine, dulapuri metalice (mobilier), dulapuri
de farmacie, dulapuri ca mobilier, dulapuri
pentru chiuvete, dulapuri pentru baie, dulapuri
pentru dormitor, dulapuri pentru veselă, dulapuri
pentru toaletă, dulapuri cu vitrină, dulapuri
rezistente la foc, dulapuri pentru separarea
camerei, dulapuri pentru depozitarea articolelor,
dulapuri pentru papetărie (mobilier), dulapuri cu
proprietăți ignifuge, plăci frontale de dulapuri,
dulapuri prevăzute cu oglindă, dulapuri cu
încuietoare (mobilier), dulapuri de siguranță
(mobilier), dulapuri pentru discuri (mobilier),
dulapuri izolate fonic (mobilier), accesorii pentru
dulapuri (nemetalice), dulapuri de depozitare
(mobilier), dulapuri pentru depozitare (mobilier),
accesorii (nemetalice) pentru dulapuri, dulapuri
pentru calculatoare (mobilier), piese pentru
dulapuri (nemetalice), dulapuri pentru stocarea
materialelor, dulapuri de veselă (mobilă),
dulapuri pentru vase (mobilă), dulapuri pentru
dosare de carton, dulapuri pentru baie incluzând
lavoare, dulapuri de siguranță nemetalice
(mobilier), dulapuri pentru coșurile de gunoi,
dulapuri nemetalice pentru unelte (goale),
dulapuri pentru unelte din metal, dulapuri pentru
servicii de ceai, mânere din ceramică pentru
dulapuri, dulapuri pentru casierii, din materiale
nemetalice, dulapuri nemetalice rezistente la
foc (mobilier), dulapuri metalice rezistente la
foc (mobilier), garnituri pentru dulapuri (nu
din metal), dulapuri pentru articole de ceai
(chadansu), opritoare pentru dulapuri, nu din
metal, unități de depozitare pentru conversia
dulapurilor, dulapuri pentru prezentare (altele
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decât cele frigorifice), mânere din ceramică
pentru dulapuri, sertare și mobilier, dispozitive
pentru prinderea ușilor de dulapuri, nu din metal,
cuiere pentru paltoane, cuiere de haine, cuiere
pentru cravate, cuiere de haine (mobile), cuiere
de haine (mobilier), cuiere de pălării din metal,
capace nemetalice pentru șuruburi, capace
mobile pentru chiuvete, capace din plastic pentru
conserve, capace filetate, nemetalice, pentru
sticle, capace de piuliță decorative (nemetalice),
capace pentru cutii de scrisori (nu din metal
sau zidărie), capace din plastic de protecție
cu auto sigilare utilizate pentru piulițe, capace
din plastic de protecție cu auto închidere
utilizate împreună cu șuruburi, etajere, etajere
pentru chiuvete, etajere de birou, etajere pentru
biblioteci, etajere pentru încălțăminte, capcana
viselor (decorațiuni), decorațiuni pentru uși,
din plastic, decorațiuni din ceramică pentru
uși, decorațiuni din plastic pentru petreceri,
decorațiuni de perete, din lemn, decorațiuni
de perete din ceară, decorațiuni adezive de
perete, din lemn, decorațiuni adezive de perete,
din ceară, decorațiuni din materiale plastice
pentru alimente, statuete, figurine, lucrări de
artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în
această clasă, scurgătoare pentru vase (mobilă),
vase din plastic pentru ambalare, vase din lemn
pentru plante, panouri separatoare, separatoare
pentru sertare, paravane separatoare (mobilier),
mânere rotunde nemetalice, mânere din
porțelan, mânere din sticlă, mânere din
ceramică, mânere de ușă, nemetalice, mânere
nemetalice pentru ferestre, mânere sferice din
plastic, mânere de sertare (nemetalice), mânere
rotunde din lemn, mânere nemetalice pentru
mobilier, mânere de sprijin nemetalice, mânere
de ușă din plastic, mânere din plastic pentru
uși, mânere rotunde pentru sertare (nemetalice),
mânere de ușă din porțelan, mânere din
porțelan pentru sertare, mânere din ceramică
pentru sertare, mânere pentru mobilă, din
plastic, mânere din ceramică pentru mobilier,
mânere din sticlă pentru sertare, mânere din
plastic pentru sertare, mânere din lemn pentru
sertare, mânere din lemn pentru ferestre,
mânere din plastic pentru ferestre, mânere din
porțelan pentru ferestre, mânere rotunde pentru
plăci frontale (nemetalice), mânere rotunde
pentru uși, din lemn, mânere pentru sertare,
nu din metal, mânere rotunde pentru uși,
din porțelan, mânere rotunde pentru uși, din
sticlă, mânere pentru ferestre ghilotină, nu
din metal, mânere rotunde pentru uși, nu
din metal, mânere de coșciug confecționate
în principal din materiale plastice, mânere de
sertar sub formă de inel, care nu sunt din

metal, distribuitoare nemetalice fixe de șervețele,
distribuitoare fixe de șervețele, care nu sunt
metalice, distribuitoare de prosoape de hârtie
(fixe, nu din metal), distribuitoare de șervețele
(fixe) care nu sunt din metal, distribuitoare
fixe, nemetalice, de pungi pentru excremente
de câini, distribuitoare de hârtie de toaletă,
fixe, nu din metal, rezemătoare de picioare,
rezemătoare de cap gonflabile, rezemătoare
ajustabile pentru a sta în pat în poziție
șezând, taburete, taburete cu ax, taburete mobile
(mobilier), taburete pentru picioare, taburete cu
trepte, taburet înălțător (kick step), taburete
pentru picioare, montate în perete, picioare de
masă, picioare de scaun, picioare pentru mobilă,
picioare (nemetalice) pentru mobilier, picioare
de sprijin (mobilier), picioare pentru panouri de
expunere (nemetalice), picioare pentru standuri
de prezentare (nemetalice), protecții din fetru
pentru picioare de mobilier, saltele, saltele
ignifuge, saltele pneumatice, saltele camping,
saltele de schimb, saltele gonflabile flotabile
(saltele cu aer), saltele de pat, saltele cu arcuri,
cadre pentru saltele, saltele din paie, saltele de
dormit, saltele din spumă, saltele auto portabile,
saltele din latex, saltele pentru camping, saltele
(altele decât saltelele pentru nașteri), saltele
futon (altele decât saltelele pentru naștere),
saltele gonflabile pentru camping, covorașe
pentru camping (saltele), protecții matlasate
pentru saltele, saltele cu aer pentru camping,
saltele din spumă pentru camping, saltele
reutilizabile pentru schimbat scutece, saltele
pentru copii, utilizate pentru dormit, rogojini de
dormit sub formă de saltele, saltele gonflabile,
altele decât cele pentru uz medical, ansambluri
de arcuri (nemetalice) pentru introducere în
saltele, saltele cu aer, altele decât cele de
uz medical, socluri pentru ghivece de flori,
fotolii, fotolii rabatabile, fotolii umplute cu
polistiren (fotolii pară, fotolii puf), fotolii rabatabile
(mobilier), fotolii de tip beanbag, fotolii in forma
de para, bidoane de lapte (nemetalice), bidoane
de plastic pentru depozitare, culcușuri gonflabile
pentru animale de companie, culcușuri portabile
pentru animale de companie, culcușuri pentru
animale de interior, culcușuri pentru animale
de companie, culcușuri pentru animale, căzi
de lemn (nu căzi de baie), dopuri pentru căzi,
nemetalice, cepuri (nemetalice) pentru căzi,
bare de prindere pentru căzi de baie, nu din
metal, trepte (scări) nemetalice, cleme pentru
prinderea covoarelor pe trepte (nemetalice),
scări și trepte mobile, nu din metal, mobilier,
fișiere (mobilier), mobilier integrat, cartoteci
(mobilier), scrinuri (mobilier), mobilier metalic,
mobilier școlar, tejghele (mobilier), pergole
(mobilier), mobilier capitonat, piedestaluri
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(mobilier), mobilier transformabil, cărucioare
(mobilier), mobilier vechi, mobilier combinat,
mobilier încastrat, paravane (mobilier), unități
(mobilier), mobilier gonflabil, pufuri (mobilier),
comode (mobilier), console (mobilier), mobilier
baie, mobilier de expunere, mobilier pentru
caravane, mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru camping, paravane portabile (mobilier),
partiții mobile (mobilier), mobilier pentru cantine,
paravane mobile (mobilier), elemente de
mobilier, uși pentru mobilier, mobilier din
oțel, mobilier din piele, mobilier de grădină,
mobilier pentru dormitor, mobilier pentru copii,
mobilier pentru bebeluși, piese de mobilier,
panouri de mobilier, panouri pentru mobilier,
mobilă și mobilier, mobilier de interior, mobilier
pentru computer, protecții pentru mobilier,
pereți despărțitori (mobilier), paravane simple
(mobilier), panouri despărțitoare (mobilier),
mobilier pentru magazine, mobilier din sticlă,
paravane despărțitoare (mobilier), mobilier de
baie, mobilier convertibil tapițat, unități de
mobilier, mobilier metalic și mobilier pentru
camping, sertare pentru mobilier, mobilier pentru
depozitare, mobilier de bucătărie, mobilier
pentru sere, mobilier din lemn, mobilier de
laborator, mobilier din stuf, mobilier din ratan,
muluri pentru mobilier, mobilier pentru arhivare,
mobilier de exterior, mobilier pentru șezut,
așternuturi japoneze (mobilier), mobilier pentru
saune, mobilier pentru vestiare, lăzi de cartofi
(mobilier), mobilier încastrat pentru bucătărie,
mobilier pentru automobile-caravană, mobilier
din materiale plastice, mobilier de uz casnic,
module pentru depozitare (mobilier), mobilier
pentru expunerea produselor, stații de lucru
(mobilier), mobilier rabatabil pentru șezut,
module metalice demontabile (mobilier), lăzi
de unelte (mobilier), platouri pentru cizme
(mobilier), uși glisante pentru mobilier, panouri
despărțitoare mobile (mobilier), uși de mobilier
(nemetalice), suport de pălării (mobilier), unități
de depozitare (mobilier), încuietori de mobilier
nemetalice, mobilier folosit în săli, ecrane de
prezentare (mobilier), ecrane (mobilier) pentru
afișare, unități pentru picnic (mobilier), coșuri
de depozitare (mobilier), module nemetalice
demontabile (mobilier), unități pentru perete
(mobilier), mobilier pentru curte interioară,
mobilier de uz industrial, suport pentru broșuri
(mobilier), panouri pentru chei (mobilier), piese
de mobilier nemetalice, mobilier expunere
mărfuri (nemetalic), bancuri de lucru (mobilier),
tejghele de lucru (mobilier), unități de colț
(mobilier), mobilier de baie modular, unități
pentru cocktailuri (mobilier), mobilier realizat
din șipci, scuturi pentru șemineu (mobilier),
grilaje pentru șemineuri (mobilier), rechizite de

birou (mobilier), paravane din metal (mobilier),
mobilier pentru toalete publice, pereți despărțitori
metalici (mobilier), sertare (piese de mobilier),
casete pentru chei (mobilier), materiale profilate
pentru mobilier, corniere (nemetalice) pentru
mobilier, mobilier încastrat pentru dormitor, capre
de lemn (mobilier), mobilier metalic de birou,
garnituri nemetalice pentru mobilier, panouri
despărțitoare pentru mobilier, standuri pentru
lavoare (mobilier), accesorii metalice pentru
expunere (mobilier), mobilier confecționat din
material plastic, panouri de lemn pentru mobilier,
mobilier casnic confecționat din lemn, uși
glisante nemetalice pentru mobilier, unități de
prezentare asamblate (mobilier), mobilier pentru
cameră de zi, uși din metal pentru mobilier,
mobilier pentru terarii de interior, mobilier de
grădină din metal, mobilier pentru acvarii de
interior, storuri din lemn împletit (mobilier),
suprafețe de lucru portabile (mobilier), uși din
plastic pentru mobilier, pereți despărțitori din
plastic (mobilier), mobilier din tuburi de oțel,
uși din sticlă pentru mobilier, elemente de
perete metalice (mobilier), module mobile de
bar (mobilier), uși din lemn pentru mobilier,
sertare metalice (piese de mobilier), mobilier de
grădină din lemn, panouri sub formă de mobilier,
piese de asamblare pentru mobilier, panouri
decorative din lemn (mobilier), bibliorafturi pentru
depozitarea revistelor (mobilier), suprafețe de
scris portabile (mobilier), unități de mobilier
pentru bucătării, mobilier de grădină din
aluminiu, uși transparente (nemetalice) pentru
mobilier, mobilier din plastic pentru grădină,
mobilier din înlocuitori ai lemnului, mobilier
pentru animalele de companie, kituri de piese
(comercializate în format complet) pentru a
fi asamblate ca mobilier, mobilier nemetalic
(altul decât cel special confecționat pentru uz
medical sau de laborator), grilaje nemetalice
de protecție pentru bebeluși, copii și animale
de companie (mobilier), paravane de protecție
din materiale rezistente la foc, pentru uz casnic
(mobilier), tipare din plastic pentru utilizare
în cadrul procesului de fabricare de mobilier,
mobilier pentru persoane cu handicap fizic, cu
mobilitate redusă și invalide, pereți despărțitori
nemetalici (mobilier) confecționați din panouri
cu dispozitive de prindere, benzi decorative
din lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier
la comandă, benzi decorative din materiale
plastice pentru canturi utilizate pentru mobilier
încastrat, seturi de piese (vândute împreună)
pentru asamblare articole de mobilier, ghidaje
(dispozitive de culisare) pentru sertare (articole
metalice pentru mobilier), ecrane (mobilier)
pentru folosire ca despărțitoare de încăperi în
birouri, benzi decorative din lemn pentru canturi
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utilizate pentru mobilier, margini decorative din
plastic pentru canturi utilizate pentru mobilier,
mobilier de laborator (altul decât cel special
adaptat), articole de organizare de dulap (piese
de mobilier), uși transparente (cu cadru de
metal) pentru mobilier, panouri pentru partea
din spate (piese de mobilier), console (mobilier)
pentru montarea unităților pentru echipamente
electronice, pereți despărțitori glisanți (pereți
despărțitori mobilier) pentru încăperi, mobilier
în miniatură confecționat din fibră de lemn,
accesorii pentru mobilier, care nu sunt din
metal, plăcuțe decorative murale (mobilier),
nu din materiale textile, seturi de mobilier
cu trei piese pentru salon, benzi din plastic
pentru protejarea marginilor mobilierului, table
pentru prezentări sub formă de mobilier, cadre
din lemn (mobilier) pentru aparate electronice,
cadre din lemn (mobilier) pentru aparate
electrice, mobilier de expunere pentru puncte
de vânzare, elemente de expunere portabile
pentru vânzări (mobilier), suprafețe de lucru
sub formă de mobilier, unități (mobilier) pentru
prezentarea articolelor de papetărie, panouri
sub formă de piese de mobilier, stații de
lucru pentru calculator personal (mobilier),
accesorii pentru baie sub formă de mobilier,
unități (mobilier) pentru prezentarea lucrărilor de
literatură, mobilier adaptat pentru persoanele cu
dificultăți motorii, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), mobilier pentru
săli (de spectacole, de conferințe), mobilier
de magazin folosit la expunerea cartelelor,
panouri de expunere sub formă de mobilier,
uși rabatabile din metal (piese de mobilier),
elemente de legătură nemetalice pentru mobilier,
panouri despărțitoare din lemn pentru mobilier,
mobilier pentru casă, birou și grădină, mobilier
din materiale plastice pentru baie, mobilier
confecționat în principal din sticlă, uși rabatabile
(nemetalice) piese de mobilier, uși prefabricate
din metal pentru mobilier, unități de depozitare
cu suport (mobilier), mobilier în miniatură
confecționat din lemn, stații de lucru pentru
calculator (mobilier), pereți despărțitori detașabili
(mobilier) din metal, ornamente din plastic
extrudat pentru mobilier, uși fabricate din sticlă
pentru mobilier, uși transparente din sticlă
pentru mobilier, pereți despărțitori sub formă
de mobilier, panouri de afișare a publicității
(mobilier), unități de mobilier amplasate sub
chiuvetă, mobilier de bucătărie cu înălțime
reglabilă, unități sub formă de soclu (mobilier),
corpuri cu sertare pentru depozitare (mobilier),
uși prefabricate din lemn pentru mobilier,
cifre confecționate din plastic pentru mobilier,
suprafețe de lucru (piese de mobilier), fișiere
(cartoteci) sub formă de mobilier, mobilier pentru

zonă de relaxare, bănci de lucru cu menghine
(mobilier), dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, uși din materiale nemetalice
pentru mobilier, storuri de interior pentru ferestre
(mobilier), monturi pentru perii, table pentru
prezentări, panouri/table din material plastic,
table școlare magnetice folosite la prezentări,
table de scris cu cretă, pentru expunere, table
de jetoane cu litere (tablouri de afișare goale),
benzi canelate (nemetalice) pentru fixarea
tablelor de scris pe pereți, benzi canelate
(nemetalice) pentru fixarea tablelor de desenat
pe pereți, lăzi nemetalice, lăzi de plastic, lăzi
din lemn, lăzi de depozitare, lăzi din plastic
pentru compost, lăzi nemetalice pentru unelte
(goale), lăzi pentru scule nemetalice, goale,
lăzi de stocare confecționate din lemn, lăzi de
lemn pentru stocarea jucăriilor, lăzi de stocare
confecționate din plastic, lăzi și palete, nu din
metal, lăzi de lemn cu sertare acoperite cu hârtie
decorativă, ecrane pentru șeminee (mobilă),
paravane de protecție pentru șeminee, bețișoare
din lemn pentru bomboane sau înghețată,
forme în mărime naturală ale corpului uman,
pentru expunerea hainelor, forme de plastic
pentru fabricarea săpunului destinate utilizării
în producția comercială, jaluzele termoizolante
(de interior), cleme pentru furtunuri nemetalice,
tambure nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri, tambure nemecanice nemetalice
pentru furtunuri, tobe de înfășurare nemetalice,
nemecanice, pentru furtunuri, tobe de înfășurare,
nemetalice, nemecanice pentru furtunuri,
tambure flexibile, nemecanizate, nemetalice
pentru înfășurarea furtunurilor, învelitoare
din plastic pentru cleme pentru furtunuri
metalice, tambure de înfășurat furtunuri de
aer (nemecanice și nemetalice), mosoare
nemetalice cu acționare manuală pentru
furtunuri de grădină, țăruși nemetalici pentru
corturi, capse (dispozitive de fixare) din plastic
pentru construcții din cort, agățătoare pentru
pălării din materiale nemetalice, covorașe pentru
țarcuri de bebeluși, covorașe, detașabile, pentru
chiuvete, covorașe de protecție, detașabile,
pentru chiuvete, obloane (jaluzele), jaluzele din
hârtie, jaluzele din lemn, jaluzele interioare
(mobilă), jaluzele de interior, scripeți din plastic
pentru jaluzele, jaluzele de interior (rolete),
jaluzele lamelare (de interior), conectori pentru
jaluzele lamelare, jaluzele verticale (de interior),
jaluzele de bambus, comenzi pentru jaluzele
lamelare (neelectrice), jaluzele pentru ferestre
(de interior), echipamente din plastic pentru
jaluzele, jaluzele din lemn (de interior), jaluzele
metalice venețiene (de interior), jaluzele de
interior din lamele, cleme nemetalice pentru
fixarea jaluzelelor, jaluzele de interior și accesorii

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/10/2022

pentru perdele și jaluzele de interior, jaluzele
de interior, din material textil, jaluzele orizontale
(de interior) pentru uși, jaluzele orizontale (de
interior) pentru ferestre, jaluzele lamelare de
interior pentru ferestre, jaluzele de interior din
materiale textile, accesorii, nu din metal, pentru
jaluzele, clame (nemetalice) pentru fixarea
jaluzelelor plisate, jaluzele din trestie, ratan sau
bambus (sudare), jaluzele cu șipci orizontale
(interioare) pentru uși, jaluzele opace (formate
din șipci, de interior), jaluzele de interior din metal
pentru ferestre, ecrane de interior sub formă
de jaluzele, jaluzele din clorură de polivinil (de
interior), jaluzele (interioare, cu stinghii) pentru
protecție împotriva luminii, jaluzele nemetalice
(cu șipci) pentru utilizare în interior, dispozitive de
acționare a jaluzelelor din materiale nemetalice,
stelaje de sticle, stative pentru sticle, dopuri
nemetalice pentru sticle, capsule pentru sticle
(nemetalice), dopuri de plută pentru sticle,
dopuri din plastic pentru sticle, dispozitive de
închidere pentru sticle (nemetalice), dispozitive
de închidere pentru sticle, nemetalice, navete
de sticle (altele decât metalice), dopuri
combinate din materiale nemetalice pentru
închiderea sticlelor, închizători de siguranță
rezistente la acțiunea copiilor (nemetalice)
pentru sticle, clame (nemetalice) pentru fixarea
plaselor pentru insecte, ventuze (accesorii),
ventuze din plastic, ciocănele (pentru uși) din
materiale nemetalice, conuri rutiere de plastic,
delimitatoare (conuri de semnalizare mobile)
confecționate din materiale nemetalice, inele
pentru perdele, șine pentru perdele, vergele
de perdele, accesorii pentru perdele, glisiere
pentru perdele, bare pentru perdele, perdele
din mărgele, perdele decorative din mărgele,
cleme pentru perdele, perdele de bambus, role
pentru perdele, șine de susținere pentru perdele,
dispozitive pentru prinderea perdelelor, accesorii
pentru prinderea perdelelor, șine nemetalice
pentru perdele, șine metalice pentru perdele,
vergele nemetalice de perdele, vergele metalice
de perdele, cordoane pentru perdele draperii,
șine pentru perdele de duș, bare de susținere
pentru perdele, călăreți pentru șine de perdele,
dispozitive de agățare a perdelelor, dispozitive
pentru tragerea perdelelor, altele decât cele
acționate electric, accesorii pentru prinderea
perdelelor, altele decât cele din materiale textile,
cupe de șurub, nu din metal, țarcuri de
copii, țarcuri pentru bebeluși, țarcuri (pentru
copii), panouri publicitare, panouri de afișare,
panouri pentru expoziții, panouri de stuf, panouri
pentru registre, panouri de afișare autocolante,
panouri publicitare din lemn, panouri publicitare
de plastic, panouri pliabile pentru expunere,
panouri de afișare publicitare, panouri de

montaj fotografic, panouri despărțitoare pentru
prezentări, panouri pentru afișarea materialelor
pictoriale, panouri de expunere pentru expoziții,
panouri de prezentare a bijuteriilor, panouri
pentru afișarea materialelor grafice, panouri de
prezentare pentru spații comerciale, panouri de
anunțuri (indicatoare) din plută, panouri pentru
afișarea materialelor de modelare, panouri
pentru expunere (neluminate și nemecanizate),
panouri pentru afișarea materialelor de tipărire,
panouri de expunere din materiale plastice,
panouri de expunere portabile pentru afișare,
panouri din porțelan pentru afișare publicitară
(neluminoase), portcarturi sub formă de panouri
de prezentare, panouri de afișaj (altele
decât cele electronice), panouri pentru scopuri
publicitare (neluminate și nemecanizate),
panouri din sticlă pentru afișarea reclamelor
(neluminoase), panouri din lemn pentru
afișarea reclamelor (neluminoase), panouri din
plastic pentru afișare publicitară (neluminoase),
panouri din plastic pentru afișarea reclamelor
(neluminoase), panouri din materiale plastice
de uz publicitar (neluminos), distanțiere din
plastic folosite împreună cu panourile sandviș,
panouri de expunere prevăzute cu bare metalice
pliabile și interconectabile, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblare panouri
de expunere, panouri de afișare pentru coșciuge
pentru afișarea de fotografii și informații despre
persoanele decedate, panouri pentru notițe
îmbrăcate în stofă și cu panglici transversale,
scări nemetalice, tije pentru scări, scări din
plastic, scări din lemn, accesorii din plastic
pentru scări, bare de plastic pentru scări, scări
pentru biblioteci, nemetalice, scări fabricate din
lemn, muchii de scări din plastic, scări pliabile
confecționate din lemn, porți de siguranță pentru
uși sau scări, scări de lemn sau din materiale
plastice, grilaje de siguranță (bariere) extensibile
pentru scări, scări mobile nemetalice pentru
îmbarcarea pasagerilor, scări mobile nemetalice
pentru îmbarcarea pasagerilor, scări mobile
pentru îmbarcarea pasagerilor (nemetalice),
scări confecționate din fibră de sticlă, scări
pliabile confecționate din materiale plastice,
lighene din plastic.
21. Arzătoare lumânări, stingătoare de lumânări,
suporturi pentru lumânări, râșnițe de piper,
solnițe de piper, râșnițe de piper manuale, solnițe
de sare și piper, rasnite pentru sare si piper, țevi
pentru tras vin din butoaie (pipete), suporturi din
sticlă pentru lumânări, borcane (suporturi) pentru
lumânări, suporturi pentru lumânări groase,
suporturi de lumânări din sticlă, stingătoare de
lumânări, din metale prețioase, suporturi din fier
forjat pentru lumânări, suporturi pentru lumânări
din metale prețioase, suporturi pentru lumânări,
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nu din metale prețioase, stingătoare de lumânări,
nu din metale prețioase, inele decorative pentru
lumânări din metale prețioase, sfeșnice de
perete non-electrice (suporturi de lumânări),
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice și
neelectrice, bidoane de apă pentru biciclete, perii
pentru curățarea componentelor de biciclete,
bidoane de apă goale pentru biciclete, pompe
de desfundat toaleta, pompe de vid pentru sticle
de vin, coșuri cu pedale, coșuri pentru gunoi,
coșuri de hârtii, coșuri pentru hârtii, coșuri pentru
plante, coșuri de flori, sticle (recipiente), bazine
(recipiente), recipiente ceramică, recipiente
pentru flori, recipiente pentru bărbierit, recipiente
pentru oțet, răcitoare (recipiente neelectrice),
recipiente pentru bucătărie, recipiente pentru
băuturi, recipiente pentru gheață, recipiente de
băut, recipiente pentru condimente, recipiente
pentru cosmetice, recipiente pentru pâine,
recipiente pentru potpourri, recipiente pentru
băut, recipiente pentru săpun, recipiente
de spălat proteze, recipiente (baloane de
sticlă), recipiente de uz casnic, recipiente
pentru depozitarea alimentelor, răcitoare pentru
băuturi (recipiente), set recipiente de bucătărie,
recipiente termoizolante pentru alimente,
recipiente din materiale țesute, recipiente
termoizolante pentru alimente, baloane de
sticlă (recipiente), răcitoare pentru sticle
(recipiente), flacoane de sticlă (recipiente),
recipiente pentru hrana păsărilor, recipiente
termoizolante pentru băuturi, recipiente pentru
reamenajarea plantelor, recipiente pentru servit
băuturi, sticle din sticlă (recipiente), recipiente
de ceai portabile, recipiente pentru periuțe de
dinți, recipiente neelectrice pentru încălzirea
biberoanelor, recipiente din aluminiu pentru
alimente, recipiente de sticlă pentru farmacii,
recipiente de băut pentru animale, recipiente
izolate pentru uz casnic, recipiente termoizolante
pentru uz casnic, săculețe și cutiuțe parfumate
(recipiente), recipiente (nemetalice) pentru
apă sfințită, recipiente pentru menaj sau
bucătărie, gamele (recipiente pentru gătit orez),
recipiente pentru copt din sticlă, veselă,
articole de bucătărie și recipiente, recipiente cu
termoizolație dublă pentru alimente, recipiente
industriale din sticlă pentru ambalare, recipiente
industriale din porțelan pentru ambalare,
recipiente de menaj din metale prețioase,
suporturi portabile pentru recipiente de băuturi,
capace montate pentru recipiente de gunoi,
recipiente portabile multifuncționale de uz
casnic, recipiente pentru compost, de uz casnic,
recipiente pentru făcut floricele de porumb,
recipiente ermetice pentru boabe de cafea,
recipiente pentru produse de curățare a dinților,
recipiente din piatră artificială pentru uz casnic,

boluri din plastic (recipiente de uz casnic),
recipiente de mâncare pentru animale de
companie, capace de uz universal pentru
recipiente de bucătărie, recipiente sub vid pentru
boabe de cafea, recipiente pentru loțiuni, goale,
de uz casnic, recipiente izolate termic pentru
alimente sau băuturi, recipiente nemetalice
de menaj, cu închizătoare, pentru alimente,
tăvițe (recipiente pentru obiecte mici) pentru
uz casnic, capace de unică folosință pentru
recipiente de uz casnic, dispozitive de hrănire
pentru păsări sub formă de recipiente, recipiente
izolante pentru cutii de băuturi, de uz casnic,
recipiente din plastic pentru distribuirea de
mâncare animalelor de companie, capace din
sticlă pentru recipiente utilizate la împachetarea
bunurilor industriale, recipiente din plastic pentru
distribuirea de produse de băut animalelor de
companie, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, recipiente de uz casnic
pentru depozitarea hranei pentru animale de
companie, huse pentru ceainice, huse ajustate
pentru găleți, huse pentru mese de călcat, huse
termoizolante pentru doze, pentru menținerea
în stare caldă sau rece, cutii emailate, cutii de
ceramică, cutii din ceramică, cutii pentru ceai,
cutii pentru sandvișuri, cutii de sticlă, cutii pentru
picnic, cutii de porțelan, cutii din porțelan, cutii
pentru pâine, pudre compacte (cutii), cutii pentru
bento, cutii pentru bețișoare chinezești, cutii
frigorifice portabile, neelectrice, cutii decorative
din sticlă, cutii nemetalice pentru monezi, cutii
pentru monezi (pușculițe), cutii metalice pentru
depozitare, cutii pentru periuțe de dinți, cutii
adaptate pentru ustensile cosmetice, cutii pentru
păstrarea dinților artificiali, cutii de ceramică
pentru monede, cutii pentru colecționari de
insecte, capace pentru cutii de șervețele, cutii
adaptate pentru ustensile de toaletă, cutii pentru
distribuirea șervețelelor de hârtie, cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii din
metale prețioase pentru dulciuri, cutii de pastile,
pentru uz personal, cutii de bomboane din
metale prețioase, suporturi din plastic pentru
cutii de suc, cutii metalice pentru distribuirea
prosoapelor din hârtie, cutii de bomboane, nu
din metale prețioase, cutii de pastile (nu de
uz medical), capace din ceramică pentru cutii
de șervețele, cutii de ceai, nu din metale
prețioase, cutii japoneze pentru alimente, tip
sufertaș (jubako), suporturi de căni, suporturi
de grătare, suporturi pentru tort, suporturi
pentru veselă, suporturi pentru prosoape,
suporturi pentru scobitori, suporturi pentru sticle,
suporturi pentru perii, suporturi de pahare,
suporturi pentru căni, suporturi pentru bureți,
suporturi pentru pahare, suporturi pentru linguri,
suporturi pentru buchete, suporturi pentru oale,
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suporturi pentru ouă, suporturi pentru ceainice,
suporturi pentru săpunuri, suporturi pentru
săpun, suporturi pentru tocătoare, suporturi
pentru cosmetice, suporturi pentru șampoane,
suporturi pentru brioșe, suporturi pentru băuturi
spumoase, suporturi de uscat rufe, suporturi
pentru săpun lichid, suporturi verticale pentru
sticle, suporturi ramificate pentru căni, suporturi
pentru întinderea mănușilor, suporturi pentru
uscarea vaselor, suporturi de uscat haine,
suporturi pentru întins cămăși, suporturi pentru
bețișoare chinezești, suporturi pentru întins
pantaloni, suporturi gonflabile pentru băuturi,
suporturi pentru bureți demachianți, suporturi
termoizolante pentru pahare, suporturi pentru
bețișoare parfumate, suporturi pentru pămătufuri
de bărbierit, suporturi pentru ustensile de
bucătărie, suporturi pentru lista de meniuri,
farfurii și suporturi pentru ghivece, suporturi
pentru plante (aranjamente florale), suporturi
pentru sticlă de vin, suporturi pentru periuțe
de dinți, suporturi pentru pahare din plastic,
suporturi pentru știuleții de porumb, suporturi
pentru ghivece de flori, suporturi de lumânare
cu stingător, suporturi de pahare pentru
baie, suporturi verticale pentru hârtie igienică,
suporturi de cuțite pentru masă, suporturi pentru
periile de wc, suporturi pentru perii de toaletă,
suporturi pentru perii pentru closet, suporturi
de perete pentru săpun, suporturi pentru fiare
de călcat, suporturi din porțelan pentru pahare,
suporturi din piele pentru pahare, suporturi
pentru hârtie de bucătărie, suporturi pentru
săpun de mâini, suporturi pentru hârtia de
toaletă, suporturi pentru șervețele de masă,
suporturi pentru gel de duș, suporturi pentru
hârtia de bucătărie, suporturi pentru tăvi de
pizza, suporturi pentru capace de oale, suporturi
pentru pliculețe de ceai, suporturi pentru role
de hârtie igienică, suporturi pentru pahare mari
fără picior, suporturi de prăjituri din materiale
nemetalice, suporturi de șervețele din metale
prețioase, suporturi de farfurii (ustensile de
masă), suporturi pentru pahare (articole de
masă), suporturi pentru oliviere din metale
prețioase, suporturi pentru scobitori din metale
prețioase, suporturi pentru role de hârtie igienică,
suporturi pentru produse de spălat corpul,
suporturi de perete pentru întins rufe, suporturi
pentru feliile de pâine prăjită, suporturi pentru
așezat vasele fierbinți pe masă, suporturi de
masă pentru căni de ceai, suporturi pentru a
sprijini cuțitele la masă, suporturi de carduri cu
nume pentru masă, suporturi pentru șervețele,
nu din metale prețioase, suporturi din neopren
cu fermoar, pentru sticle, suporturi pentru acvarii
de interior (altele decât mobilierul), suporturi din
plastic de ouă pentru uz casnic, suporturi pentru

pungi din plastic, de uz casnic, suporturi de
masă pentru cină din materiale plastice, suporturi
ajustabile pentru creme de îngrijire a pielii,
suporturi adaptate pentru preparate de fixare a
părului, suporturi pentru căzi de baie portabile
pentru bebeluși, suporturi pentru pahare, nu din
hârtie sau material textil, suporturi de întins rufe
pentru tavan, cu înălțime reglabilă, suporturi de
pahare, altele decât din hârtie și material textil,
suporturi ajustate pentru hârtie de șters, uscat,
lustruit și curățat, suporturi pentru sticle și pahare
de vin din metale prețioase, tăvi sau suporturi
individuale în stil japonez pentru cină (zen), tăvi
sau suporturi individuale de luat masa, în stil
japonez (zen), suporturi pentru halbe de bere, nu
din hârtie sau materiale textile, umerașe pentru
uscarea hainelor, umerașe pentru uscarea
hainelor, special concepute pentru îmbrăcăminte
de specialitate, rafturi pentru prosoape, rafturi
pentru legume, rafturi pentru condimente, rafturi
pentru cosmetice, rafturi pentru șampon, rafturi
pentru răcirea produselor coapte, rafturi pentru
săpun de mâini, rafturi pentru geluri de duș,
rafturi adaptate pentru fixative de păr, rafturi
pentru preparate de curățare a corpului, rafturi
ajustabile pentru creme de îngrijire a pielii, rafturi
ajustate pentru hârtie de șters, uscat, lustruit și
curățat, vase ramekin, rame pentru uscarea și
menținerea formei articolelor de îmbrăcăminte,
cârlige de rufe, cârlige pentru încheiat nasturii,
mese de călcat, mese cu blat-tavă, perii pentru
mesele de biliard, vase de așezat în mijlocul
meselor, dispensere de ață dentară, dispensere
de șervețele pentru față, dispensere de șervețele
din celuloză, de uz casnic, dispensere personale
de pastile sau capsule, pentru uz casnic, tăvi
biodegradabile, tăvi compostabile, tăvi pentru
scurs, tăvi pentru prăjituri, tăvi pentru brioșe, tăvi
de scurgere, tăvi de servit, tăvi de tacâmuri, tăvi
pentru semințe, tăvi pentru desert, tăvi pentru
servit masă, tăvi turnante (pentru bucătărie), tăvi
de uz casnic, tăvi (platouri de servit), tăvi și
forme de copt, tăvi cu semințe pentru cultivare,
tăvi de copt din aluminiu, tăvi degradabile de
uz casnic, tăvi biodegradabile de uz casnic,
tăvi de decongelare pentru bucătărie, tăvi de
uz casnic, din hârtie, tăvi de servire din metale
prețioase, tăvițe destinate utilizării la lăcuirea
unghiilor, tăvi și forme de copt (nu jucării), tăvi de
servire fabricate din trestie-indiană, tăvi pentru
servit, nu din metale prețioase, tăvi de copt fără
margini, din metal comun, tăvi de plastic folosite
ca litiere pentru pisici, capace pentru untiere,
capace pentru farfurii, capace pentru vase,
capace pentru cești, capace pentru caserole,
capace pentru cratițe, capace pentru acvarii
de interior, capace pentru platouri de brânză,
capace pentru tigăi de prăjit, închizători pentru
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capacele de cratiță, capace izolante pentru
farfurii și vase, capace din plastic pentru ghivece
de flori, capace din silicon refolosibile pentru
acoperirea alimentelor, etajere pentru cadă din
material plastic, boluri pentru decorațiuni florale,
pulbere de sticlă pentru decorațiuni, decorațiuni
din porțelan pentru torturi, decorațiuni de perete
din teracotă, decorațiuni de perete din porțelan,
vase, vase întinse, vase ignifuge, vase sacrale,
vase adânci, vase pentru sos, vase pentru
gratinare, vase pentru condimente, vase din
sticlă, vase pentru amestecare, vase pentru
sufleu, vase pentru servit, vase din lut, vase pot
pourri, vase pentru muștar, vase din ceramică,
vase pentru cuptor, bureți pentru vase, vase de
ceramică, vase pentru unt, vase pentru prăjit,
vase pentru copt, picurătoare pentru vase, vase
de bucătărie, vase pentru bucătărie, vase de
lut, vase de bijuterii, vase pentru păstrarea
usturoiului, boluri din plastic (vase), vase pentru
scurs salata, lavete de spălat vase, vase pentru
tajine, neelectrice, vase pentru cuptoare cu
microunde, vase domestice termoizolate din
porțelan, vase de copt din porțelan, vase
din cositor pentru brutărie, vase de porțelan
pentru plante, vase pentru gătit din aluminiu,
vase din sticlă pentru fructe, vase domestice
termoizolante de sticlă, vase pentru copt din
ceramică, vase pentru copt din aluminiu, vase
pentru copt din sticlă, vase de gătit din hârtie,
vase neelectrice de făcut înghețată, vase pentru
plante din material plastic, oale cu presiune
(vase de bucătărie), vase destinate utilizării la
nuanțarea părului, vase non-electrice de gătit
orez, vase de băut pentru păsări domestice,
vase de uz casnic termoizolate de ceramică,
vase de mâncare pentru animale de casă,
vase pentru mâncare pentru animale de casă,
perii de vase cu dispensator de săpun, vase
neelectrice de făcut sorbet și înghețată, mânere
din material plastic pentru vase adânci, pahare,
vase de băut și articole pentru baruri, vase
de fiert orez pentru cuptor cu microunde, vase
de gătit de unică folosință din hârtie, vase
pentru copt la cuptor și servit la masă, vase de
metal pentru preparat înghețată si băuturi reci,
vase neelectrice pentru prepararea alimentelor
în baie de aburi, vase non-electrice pentru
servirea cafelei, din metale prețioase, vase
de făcut floricele de porumb la cuptor cu
microunde, separatoare de ouă, separatoare de
ouă (ustensile de bucătărie), separatoare de
ouă, neelectrice, de uz casnic, separatoare din
spumă pentru degetele de la picioare folosite
în pedichiură, separatoare din spumă pentru
degetele de la picioare, folosite la pedichiură,
mânere pentru mături, mânere pentru perii,
mânere nemetalice pentru perii, mânere de

mătură, nemetalice, mânere din plastic pentru
perii, mânere din plastic pentru mături, mânere
din plastic pentru perii de curățare, distribuitoare
de șervețele, distribuitoare de săpun,
distribuitoare pentru cosmetice, distribuitoare
de hârtie igienică, distribuitoare de băuturi,
neelectrice, distribuitoare de prosoape de hârtie,
distribuitoare de paie de băut, distribuitoare
de hârtie de bucătărie, distribuitoare de pastă
de dinți, distribuitoare de bile demachiante din
bumbac, distribuitoare de șervețele pentru uz
casnic, distribuitoare de role de hârtie igienică,
distribuitoare pentru săpun lichid (pentru uz
casnic), distribuitoare de lichide pentru utilizare
cu sticle, distribuitoare de peliculă adezivă (altele
decât cele fixe), distribuitoare pentru hârtia
igienică (altele decât cele fixate), distribuitoare
de prosoape de hârtie (altele decât cele fixe),
distribuitoare de prosoape de mâini, care nu
sunt fixe, distribuitoare ajustate pentru hârtie de
șters, uscat, lustruit și curățat, distribuitoare de
hrană pentru animale de companie acționate de
acestea, adăpătoare nemecanizate sub formă
de distribuitoare portabile de apă și de lichide
pentru animale de companie, discuri de exfoliere
a picioarelor, ghivece de lut, ghivece din sticlă,
ghivece de porțelan, ghivece de flori, ghivece
din ceramică, ghivece de sticlă, ghivece de
ceramică, ghivece din piatră, farfurioare pentru
ghivece de flori, ghivece din sticlă pentru flori,
ghivece de flori din porțelan, ghivece de flori
pentru ritualuri, ghivece de flori din hârtie, bețe
de sprijin pentru ghivece de flori, învelitori
pentru ghivece de flori, altele decât cele din
hârtie, bidoane de lapte, bidoane pentru sport,
vândute fără conținut, căzi, căzi de baie pentru
bebeluși, căzi de plastic pentru copii, căzi
de baie pliante pentru bebeluși, căzi de baie
gonflabile pentru bebeluși, olițe pentru copii,
olițe portabile pentru copii, perii, ștergătoare
(perii), perii cosmetice, perii pentru unghii, perii
de unghii, perii pentru pardoseală, perii pentru
haine, perii pentru șemineuri, perii de baie,
perii pentru biberoane, perii pentru curățat, perii
pentru răzuire, perii pentru încălțăminte, perii
pentru încălțăminte, perii pentru pantofi, perii de
praf, material pentru perii, perii pentru prăjituri,
perii pentru rimel, perii pentru sticle, perii pentru
spălat, perii de spălat, perii de toaletă, perii
de toaletă, perii pentru spate, perii cu mop,
perii pentru gazon, perii pentru păr, perii pentru
exfoliere, perii de firimituri, perii pentru pilă, perii
pentru parchet, perii pentru țevi, perii pentru
vană, perii pentru ciuperci, perii de curățare,
perii pentru cai, păr pentru perii, perii pentru
șamponare, perii pentru tapet, perii și articole
pentru confecționarea periilor, perii (cu excepția
pensulelor), perii pentru curățarea mașinilor,
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perii de curățat ambarcațiuni, perii neelectrice
pentru covoare, perii pentru curățarea pielii, perii
pentru igiena personală, perii pentru țesălarea
cailor, perii pentru uz casnic, perii de dinți
electrice, perii pentru spălarea veselei, perii
pentru înlăturarea scamelor, filamente pentru
fabricat perii, perii pentru îngrijirea animalelor,
perii pentru curățarea covoarelor, perii pentru
spălat maşini, perii de curățare pentru cratițe,
perii pentru sticlele de lampă, perii de sârmă
pentru curățat, păr de cal pentru perii, perii pentru
animale de companie, perii de sârmă pentru cai,
păr de bovină pentru perii, perii pentru schiuri,
acționate manual, păr de enot pentru perii,
perii pentru curățarea echipamentului sportiv,
perii electrice rotative pentru păr, perii pentru
curățarea instrumentelor medicale, perii pentru
curățarea instrumentelor muzicale, perii încălzite
electric pentru păr, perii pentru ceară pentru
schiuri, perii de dinți pentru animale, perii
pentru tetine de biberon, perii adaptate pentru
curățarea carafelor, perii de curățare a grătarelor,
perii cu recipient pentru detergent, ustensile de
uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, raclete pentru pantofi prevăzute cu
perii, perii pentru curățarea biberoanelor pentru
bebeluși, păr de animale (perii și pensule), perii
pentru toaleta animalelor de companie, perii
de smolit, cu coadă lungă, perii pentru coamă
(piepteni pentru cai), perii pentru curățarea
articolelor de încălțăminte, perii cu aer cald
pentru păr, perii pentru curățarea echipamentului
de golf, perii destinate utilizării la nuanțarea
părului, perii de curățat roți de automobile,
perii electrice pentru animale de companie,
perii pentru îngrijirea terenurilor de golf, perii
pentru curățarea ciocului de ceainic, perii pentru
curățarea croselor de golf, perii de curățat
profiluri de ferestre, perii sonice oscilante pentru
îngrijirea pielii, perii pentru păr cu vibrații sonore,
păr de cal pentru confecționarea periilor, păr
de porc pentru confecționarea periilor, perii
pentru curățarea tancurilor și a containerelor,
perii pentru aplicarea substanțelor negre în
general, perii destinate utilizării pe scoarța de
copac, perii de ras din păr de bursuc, perii
anti-năpârlire pentru animale de companie, perii
pentru legume cu dispozitive de răzuit, perii
care pot fi fixate la furtunuri de grădină, perii
care pot fi fixate la furtunuri de apă, perii
electrice (cu excepția celor care sunt părți
de mașini), perii de curățare pentru aparate
de aer condiționat pentru automobile, perii
adaptate pe care se poate aplica un agent de
curățare, table pentru frământare, lăzi frigorifice,
lăzi de gunoi, grătare (neelectrice), grătare
(ustensile pentru gătit), grătare neelectrice
pentru bucătărie, grătare pentru camping,

grătare din pietre prețioase, grătare (ustensile
de bucătărie neelectrice), încălțătoare, limbi
de încălțat pantofii, mopuri, mopuri pivotante,
mopuri neelectrice cu pulverizator de apă,
fărașe, fărașe pentru firimituri, căni fabricate din
sticlă, căni metalice cu capac, căni realizate
din plastic, căni confecționate din porțelan, căni
fabricate din porțelan, căni confecționate din
ceramică, căni de dimensiuni mici, căni de ceai
(yunomi), căni din metale prețioase, căni cu
pereți dubli, căușe pentru hrana canină, boluri,
boluri pentru flori, boluri pentru bărbierit, boluri
pentru bomboane, boluri pentru servit, boluri
pentru peștișori, boluri de amestecat, boluri
cu ventuză, boluri de supă, boluri de sticlă,
boluri pentru dulciuri (zaharicale), boluri din
metale prețioase, boluri pentru servit (hachi),
boluri japoneze pentru orez (chawan), boluri
pentru fructe cu coajă lemnoasă, boluri de
zahăr din metale prețioase, boluri pentru flori
din metale prețioase, boluri pentru băut pentru
animale de companie, boluri pentru hrănirea
animalelor de companie, automate, boluri în
stil japonez pentru servirea supei (wan), boluri
japoneze pentru orez, din metale prețioase
(chawan), boluri pentru hrănirea și adăparea
animalelor de companie, boluri japoneze pentru
orez, nu din metale prețioase (chawan), borcane,
borcane etanșe, borcane vidate, borcane pentru
depozitare, borcane de dulceață, borcane din
sticlă, borcane pentru conserve, borcane cu
capac, borcane pentru prăjiturele, borcane
pentru uz casnic, borcane din sticlă pentru
depozitare, bureți, bureți abrazivi, bureți metalici,
bureți cosmetici, bureți pentru corp, bureți de
menaj, bureți din sârmă, bureți pentru curățare,
bureți pentru frecare, bureți de baie, bureți
pentru bucătărie, bureți pentru curățat, bureți
metalici pentru curățat, bureți metalici pentru
curățat, bureți abrazivi pentru bucătărie, bureți
de mare naturali, bureți pentru exfolierea pielii,
bureți pentru curățarea feței, bureți pentru baie
din plasă, bureți artificiali pentru uz casnic,
bureți de sârmă pentru cratițe, bureți pentru
curățarea instrumentelor medicale, bureți pentru
raclete de geam, bureți de față pentru aplicarea
machiajului, lână de oțel (bureți de sârmă), bureți
pentru aplicarea pudrei de corp, bureți de curățat
de uz casnic, bureți de microdermabraziune
pentru uz cosmetic, bureți abrazivi pentru
utilizare în bucătărie (curățare), bureți abrazivi
de bucătărie sau de uz casnic, bureți de
baie din plasă de nailon pentru curățarea
corpului, mănuși pentru exfoliere, mănuși
pentru grătar, mănuși de bucătărie, mănuși
pentru cuptor, mănuși de grădinărit, mănuși
de menaj, mănuși de lustruit, pulverizatoare
parfumate (goale), pulverizatoare de parfum,
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pulverizatoare de parfum (atomizatoare),
pulverizatoare de uz casnic, pulverizatoare
pentru furtunuri de grădină, pulverizatoare
atașate la furtunurile de grădină, pulverizatoare
de parfum, comercializate fără conținut,
pulverizatoare pentru parfum (comercializate
fără conținut), pulverizatoare pentru curățarea
gingiilor și a dinților, mănuși pentru spălarea
mașinilor, mănuși pentru lustruit pantofii, mănuși
pentru șters praful, mănuși de curățenie din
țesături, mănuși pentru îngrijirea animalelor,
mănuși pentru curățare sau pentru menaj,
mănuși din cauciuc de uz casnic, mănuși din
cauciuc pentru uz casnic, mănuși abrazive
pentru curățat legume, mănuși abrazive pentru
exfolierea pielii, mănuși de bumbac de uz casnic,
mănuși din plastic de uz casnic, bețișoare pentru
cocktailuri, bețișoare pentru acadele, bețișoare
chinezești (tacâmuri), bețișoare chinezești de
unică folosință, difuzoare de uleiuri parfumate,
altele decât bețișoare parfumate, bețișoare
chinezești (tacâmuri) pentru învățarea copiilor,
furculițe de servit, furculițe pentru grătar, furculițe
de servit paste, veselă, altele decât cuțite,
furculițe și linguri, veselă, altele decât furculițe,
cuțite și linguri, ustensile de bucătărie, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, articole
pentru gătit și pentru servit masa, altele decât
furculițe, cuțite și linguri, veselă, caserole
(veselă), servicii (veselă), platouri (veselă),
veselă pentru servit, veselă pentru picnic,
veselă din ceramică, veselă din sticlă, servicii
de ceai (veselă), pahare (veselă de băut),
farfurii din plastic (veselă), servicii de cafea
(veselă), servicii pentru picnic (veselă), veselă
(ustensile de uz casnic), veselă, nu din metale
prețioase, pahare fără picior (veselă pentru
băut), ustensile cosmetice, ustensile de menaj,
ustensile pentru copt, ustensile de bucătărie,
ustensile de bucătărie, site (ustensile de menaj),
ustensile de gătit, neelectrice, tocătoare din lemn
(ustensile), șpacluri (ustensile de bucătărie),
forme (ustensile de bucătărie), spatule (ustensile
de bucătărie), broșete (ustensile de bucătărie),
ustensile de zdrobit alimentele, ustensile casnice
și de bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, ustensile de bucătărie pentru pregătirea
grătarului, coșuri din sârmă (ustensile de
bucătărie), prese de usturoi (ustensile de
bucătărie), produse de fragezire (ustensile de
bucătărie), site de cenușă (ustensile de menaj),
linguri de amestecat (ustensile de bucătărie),
răzătoare (ustensile de uz casnic neelectrice),
forme din aluminiu (ustensile de bucătărie),
polonice (ustensile de menaj sau de bucătărie),
prese de tortilla, neelectrice (ustensile de
bucătărie), ustensile de curățenie pentru toaletă
și baie, linguri pentru gătit și servit (ustensile de

bucatarie), ustensile cosmetice, pentru igienă și
pentru îngrijirea frumuseții, ustensile de mână
pentru scos sâmburi de curmale, bile de spălat
rufe utilizate ca ustensile de menaj, clești
pentru spaghete, clești pentru salată, clești
pentru zahăr, clești pentru gheață, clești pentru
legume, clești de servit, clești pentru carne,
clești pentru pâine, clești pentru grătar, clești
pentru sparanghel, forme de tort, forme pentru
prăjituri, forme pentru budincă, forme de prăjituri,
forme de bucătărie, forme pentru gătit, forme
pentru bucătărie, forme pentru cofetărie, forme
de copt, forme pentru ciocolată, forme pentru
brioșe, forme de copt prăjituri, forme pentru
coptul prăjiturilor, forme de inele pentru prăjituri,
forme de copt pentru patiserie, forme de copt
pentru prăjituri, forme pentru cuburi de gheață,
forme pentru cuburi de gheață, forme pentru
copt, din hârtie, forme pentru ochiuri de ouă,
forme de prăjituri, din metale comune, forme
de prăjituri, din metal comun, forme de prăjituri,
din materiale nemetalice, forme pentru colțunași
de uz casnic, forme din plastic pentru cuburi
de gheață, forme pentru cuburi de gheață
pentru congelatoare, forme de plastic pentru
înghețată pe băț, forme pentru copt din carton de
unică folosință, fructiere, pahare biodegradabile,
pahare degradabile, pahare de whisky, pahare
fără picior, pahare din carton, pahare din hârtie,
pahare de coniac, pahare de vin, pahare de
rachiu, pahare de lichior, pahare de bere, pahare
de cocktail, pahare pentru margarita, pahare de
opal, pahare cu picior, pahare pentru băuturi
digestive, cupe de șampanie (pahare), pahare
din plastic sau hârtie, pahare pentru ouă din
metale prețioase, învelișuri protectoare pentru
paharele de băutură, pahare pentru ouă, nu
din metale prețioase, pahare pe bază de pastă
de hârtie biodegradabilă, termosuri, termosuri
pentru băuturi, termos neelectric, căni termos,
termos pentru alimente, solnițe din metale
prețioase, solnițe pentru condimente, solnițe,
sacoșe termoizolante, frapiere, frapiere pentru
sticle, frapiere pentru răcirea vinului, protecții
interioare pentru frapiere, frapiere (pentru sticle)
placate cu metale prețioase, mături, mături
mecanice, mături dure, mături pentru curățenie,
spatule, spatule cosmetice, spatule pentru
grătar, spatule pentru pește, spatule pentru
servirea tortului, spatule pentru utilizare în
bucătărie, spatule pentru orez (linguri pentru
servit orez gătit), spatule cosmetice destinate
utilizării împreună cu preparate de epilare, pitici
de grădină din ceramică, pitici de grădină din
porțelan, pitici de grădină de sticlă, duze pentru
furtunuri, duze pentru furtunuri de apă, robinete
pentru furtunuri de stropire, duze de furtunuri
pentru stropit, baghete pentru pulverizare pentru
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furtunurile de grădină, ajutaje pentru pulverizare
pentru furtunurile de grădină, stropitori, capete
de stropitori, jardiniere, jardiniere supraînălţate
de grădină, pușculițe, pușculițe din porțelan,
pușculițe din ceramică, pușculițe din metal,
pușculițe confecționate din metale prețioase,
pușculițe, nu din metale prețioase, pungi de
pânză de tifon folosite la gătit, calapoade pentru
pantofi, calapoade pentru pantofi (sisteme de
întindere), calapoade pentru cizme și ghete
(sisteme de întindere), infuzoare de ceai,
infuzoare de ceai din metale prețioase, infuzoare
de ceai, nu din metale prețioase, savoniere,
găleți pliabile, găleți de plastic, găleți pentru
baie, găleți pentru clătire, găleți pentru mop,
găleți de cărbuni, găleți pentru saună, găleți de
uz industrial, găleți prevăzute cu role, găleți de
uz domestic, găleți cu storcător pentru mop,
găleți prevăzute cu storcător pentru mop, găleți
pentru cărbuni de uz menajer, găleți pentru
mop prevăzute cu storcător pentru mop, găleți
de plastic pentru depozitarea jucăriilor de baie,
tocătoare, tocătoare pentru brânză, tocătoare din
lemn pentru bucătărie, strecurători, strecurători
de ceai, strecurători pentru menaj, greble
pentru covor, ștergătoare de jaluzele neelectrice,
sticle, sticle frigorifice, sticle biodegradabile,
sticle reutilizabile, răcitoare pentru sticle, sticle
pentru apă, sticle de lichior, deschizătoare de
sticle, deschizătoare de sticle, sticle din plastic,
sticle, vândute goale, sticle de băut, sticle
din biomateriale, dispozitive anticurgere pentru
sticle, sticle pentru sportivi (goale), sticle cu nisip
decorative, deschizătoare de sticle (manuale),
sticle goale pentru pulverizare, deschizătoare
neelectrice pentru sticle, sticle de culoarea
opalului, instrumente pentru curățarea sticlei,
deschizătoare de sticle cu cuțitașe, sticle pentru
băuturi pentru sportivi, sticle de servit sake
(tokkuri), sticle shaker vândute fără conținut,
dispozitive de turnat pentru sticle, dopuri de
sticlă pentru sticle, sticle de sifon pentru apă
carbogazoasă, sticle de apă din plastic (goale),
sticle pentru produse farmaceutice vândute
goale, deschizătoare de sticle, electrice și
neelectrice, sticle pentru aplicarea vopselei de
păr, sticle de apă din aluminiu, goale, sticle de
apă reutilizabile din oțel inoxidabil, sticlă plană
(cu excepția sticlei folosite pentru construcții),
sticlă semiprelucrată (cu excepția sticlei folosite
în construcții), sticlă neprelucrată (cu excepția
sticlei folosite în construcție), sticle de apă din
plastic reutilizabile, vândute fără conținut, foi din
sticlă (cu excepția sticlei folosite în construcții),
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepția
sticlei de construcție), sticle de apă din oțel
inoxidabil reutilizabile, vândute fără conținut,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția

sticlei folosite în construcții, gulere de picurare
pentru vin, special adaptate pentru a fi utilizate
în jurul părții de sus a sticlelor de vin pentru
a opri picăturile, site, site de bucătărie, site
pentru vin, site pentru făină, site pentru menaj,
site pentru cenușă, de uz casnic, sucitoare
pentru patiserie, instrumente cu ventuze pentru
desfundarea țevilor, teluri, teluri de bucătărie
(neelectrice), tigăi, tigăi neelectrice, tigăi din
sticlă, tigăi orientale (wokuri), tigăi pentru ouă,
tigăi cu mâner, tigăi pentru clătite, tigăi de prăjit,
tigăi pentru prăjit, tigăi pentru prăjit, tigăi întinse
pentru gătit, tigăi de clătite suedeze, tigăi de
prăjit ouă, raclete pentru tigăi și oale, tigăi nonelectrice de gătit, oale și tigăi portabile pentru
camping, oale și tigăi pentru gătit (non-electrice),
cratițe, cratițe metalice, cratițe (neelectrice),
cratițe pentru fiert lapte, oale pentru clei, oale
de noapte, oale de gătit, oale neelectrice pentru
făcut conserve (oale sub presiune), oale de
gătit sub presiune, oale de gătit pentru utilizare
în cuptoare cu microunde, oale de fiert sub
presiune, neelectrice, oale duble pentru bainmarie, oale pentru gătire lentă (neelectrice),
castroane, castroane biodegradabile, castroane
compostabile, castroane japoneze pentru orez
(chawan), castroane pe bază de pastă de hârtie
biodegradabilă, farfurii, farfurii comemorative,
farfurii suvenir, farfurii biodegradabile, farfurii
compostabile, farfurii degradabile, farfurii
decorative, farfurii din hârtie, farfurii din plastic,
farfurii de colecție, farfurii din sticlă, farfurii pentru
potpuriu, farfurii din silicagel, pămătufuri pentru
mobilă, pămătufuri de praf, pămătufuri pentru
bărbierit, pămătufuri pentru pudrat, ștergătoare
de geamuri, ștergătoare de mobilă, ștergătoare
de geam telescopice, polonice pentru servit,
polonice de servit, polonice pentru servirea
vinului, polonice de bucătărie cu fund plat,
polonice cu fundul plat, halbe, halbe pentru bere,
halbe de bere, halbe de bere, halbe mari de
bere, halbe din metale prețioase, bare pentru
prosoape, inele pentru prosoape, coșuri pentru
prosoape, inele pentru prosoape (accesorii de
baie), inele și bare pentru suportul prosoapelor,
pâlnii, pâlnii din plastic, pâlnii de bucătărie,
pâlnii pentru uleiuri de automobile, vaze, vaze
conice, vaze pentru flori, vaze din sticlă, vaze
pentru podea, urne fiind vaze, vaze din piatră
pentru podea, vaze din lut pentru podea, vaze
din sticlă pentru podea, vaze din ceramică
pentru podea, vaze, nu din metal prețios, vaze
de flori din metale prețioase, spărgătoare de
nuci, spărgătoare de nuci din metale prețioase,
spărgătoare din metale prețioase pentru nuci,
spărgătoare de nuci care nu sunt făcute din
metale prețioase, ceainice, ceainice cu fluier,
ceainice din metale prețioase, ceainice în
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stil japonez pentru servirea ceaiului (kyusu),
ceainice în stil japonez pentru servirea ceaiului
din metale prețioase (kyusu), blocuri pentru
cuțite, tirbușoane cu cuțite, scânduri pentru
cuțite, dispozitive de sprijin pentru cuțite de
tăiat carnea, răzătoare, răzătoare pentru utilizare
în bucătărie, răzătoare specială pentru coaja
de citrice, cupe, cupe pentru fructe, cupe
pentru băut, cupe confecționate din ceramică,
cupe confecționate din lut, cupe, altele decât
cele din metale prețioase, lingură de cupe
pentru pepene galben, cupe de copt din silicon,
panouri din sticlă (articol semiprelucrat), carafe,
nu din metale prețioase, carafe din metale
prețioase, carafe de vin, carafe din sticlă, carafe,
râșnițe neelectrice, râșnițe menajere neelectrice,
râșnițe de cafea, râșnițe de cafea manuale,
râșnițe neelectrice pentru cafea, râșnițe pentru
condimente (neelectrice), râșnițe manuale de uz
casnic, râşniţe de sare acţionate manual, lavoare
(lighene, nu părți ale instalațiilor sanitare), centuri
pentru machiori
34. Articole pentru uz cu tutun, pipe, scrumiere
pentru fumători, scrumiere din metale prețioase,
scrumiere cu brichete integrate, scrumiere
portabile sub formă de săculeți, scrumiere pentru
fumători confecționate din metale neprețioase,
huse pentru pipe, dispozitive de curățat pipe de
tutun, recipiente de tutun, recipiente de tutun,
recipiente și umidificatori pentru tutun, huse
pentru țigări electronice, cutii de chibrituri, cutii
pentru trabucuri, cutii pentru țigări electronice,
cutii de chibrituri din metale prețioase, cutii din
metale prețioase pentru pipe, cutii de trabuc din
metale neprețioase, cutii din metale neprețioase
pentru pipe, cutii pentru trabucuri din metale
prețioase, cutii pentru țigări din metale prețioase,
cutii cu umiditate constantă pentru trabucuri, cutii
de chibrituri nu din metale prețioase, suporturi
de cutii pentru tutun de prizat, suporturi pentru
chibrituri, suporturi pentru țigarete electronice,
suporturi pentru pipe de tutun, suporturi pentru
pipe (articole pentru fumători), suporturi pentru
chibrituri din metale prețioase, suporturi pentru
chibrituri nu din metale prețioase, muștiucuri
din chihlimbar pentru trabucuri și suporturi de
trabucuri, suporturi pentru ținerea trabucurilor
în timp ce se fumează, din metale prețioase,
distribuitoare de tutun de prizat, borcane de
tutun, dispozitive de stins țigarete și trabucuri
încălzite, precum și bețișoare de tutun încălzit,
râşniţe pentru tutun.
35. Activități publicitare, în special cu privire la
rețele de telematică și de telefonie, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzării de

produse și servicii ale terților, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare în
materie de activități de marketing, afișaj, afișare
de anunțuri publicitare pentru pentru terți, agenții
de publicitate, agenții de relații cu publicul,
analiza impactului publicității, analiza reacției
la publicitate și cercetare de piață, analiza
sensibilizării publicului cu privire la publicitate,
analize publicitare, anunțuri clasificate, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, asistență în afaceri
privind identitatea corporativă, asistență în
domeniul comercializării produselor, asistență
în materie de management pentru promovarea
afacerilor, campanii de marketing, colectarea
de informații privind publicitatea, compilare
de anunțuri publicitare, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web,
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web pe internet, compilare
de anunțuri publicitare pentru utilizare pe
internet, compilare de anunțuri publicitare pentru
utilizarea pe pagini web de internet, compilare de
reclame pentru pagini web pe internet, compilare
de statistici privind publicitatea, căutare de
sponsorizare, compilare, producție și diseminare
de material publicitar, concepere de broșuri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de logouri publicitare, concepere
de material publicitar, consultanță cu privire la
căutarea de sponsori, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, creare de texte
publicitare, creare de texte publicitare și în
scop promoțional, crearea materialului publicitar,
cronică publicitară, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, dezvoltare de
conceptii de publicitate, dezvoltare de planuri de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea și implementarea de
strategii de marketing pentru alte persoane,
difuzarea de date privind publicitatea, editare
post-producție de publicitate și reclame, editare
și actualizare de texte publicitare, estimări pentru
marketing, evaluare a impactului publicității
asupra publicului, organizarea de expoziții
comerciale și servicii expoziționale, furnizare de
evaluări ale utilizatorilor în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizare de
informații de marketing, furnizare de informații
de marketing prin site-uri web, furnizare de
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informații de marketing în afaceri, furnizare
de informații privind marketingul, furnizare
de informații privind publicitatea, furnizare de
informații publicitare, furnizare de modele pentru
campanii promoționale, furnizare de modele în
scopuri publicitare, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de servicii publicitare,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de
terți online pe internet, indexare web în scop
comercial sau publicitar, informații de marketing,
împărțirea de mostre de produse, intermediere
de contracte de publicitate pentru alte persoane,
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare și a presei, intermediere de contracte
de publicitate și promovare pentru alte
persoane, intermediere publicitară, intermediere
publicitară în cinematografe, lipirea de afișe
publicitare, management promoțional pentru
persoane celebre, management promoțional
pentru personalități sportive, marketing afiliat,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de baza de date, marketing de
produse, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, întocmire de planuri de
marketing, întocmire de rapoarte de marketing,
întocmire de reclame, întocmirea de texte de
publicitate comercială, marketing de referință,
marketing destinat unui anumit scop, marketing
digital, marketing direct, marketing financiar,
marketing folosind influenceri, marketing
imobiliar, marketing pe internet, marketing pentru
evenimente, marketing prin telefon, marketing
promoțional, marketing utilizând factori de
influență, marketing în cadrul publicării de
software, negociere de contracte de publicitate,
optimizarea motoarelor de căutare, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea siteurilor altor persoane, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
optimizarea traficului pe site, organizare de
lansări de produse, organizare de parade
de modă în scopuri de promovare a
vânzărilor, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
de publicitate, organizarea de trageri la sorți cu
premii în scopuri promoționale, (organizarea de)
trageri la sorți cu premii în scopuri publicitare,
planificare de strategii de marketing, plasare

de reclame, plasarea de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire de anunțuri publicitare,
pregătire de anunțuri publicitare personalizate,
în folosul terților, pregătire de campanii
publicitare, pregătire de documente publicitare,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
pregătire de publicații publicitare, pregătire și
plasare de anunțuri publicitare de exterior pentru
terți, pregătire și plasare de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire și realizare de planuri
și concepte media și de publicitate, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
pregătirea și distribuirea reclamelor, prezentare
de firme pe internet și în alte medii de
comunicare, prezentare de firme și produse
și servicii ale acestora pe internet, producție
de clipuri publicitare, producție de clipuri
publicitare pentru radio, producție de emisiuni
de teleshopping, producție de material publicitar,
producție de material publicitar vizual, producție
de material publicitar și anunțuri publicitare,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
de sunet în scopuri publicitare, producție de
înregistrări video în scopuri de marketing,
producție de înregistrări video în scopuri
publicitare, productie de publicitate televizata si
radiofonica, producție de materiale publicitare,
producție de programe de teleshopping,
producție de reclame cinematografice, producție
de reclame radio, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, proiectare de studii de marketing,
promovare a vânzărilor de produse din industria
modei prin articole promoționale în reviste,
promovare a vânzărilor de produse și servicii ale
terților prin evenimente promoționale, promovare
a vânzărilor pentru terți prin programe de
timbre comerciale, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare computerizată
de afaceri, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de concerte
muzicale, promovare de evenimente speciale,
promovare de produse prin factori de influență,
promovare de produse prin influeceri, promovare
de produse și servicii ale altor persoane prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul anunțurilor publicitare pe
pagini de internet, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul unui
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program preferențial pentru clienți, promovare
de produse și servicii ale terților prin programe
de carduri de reduceri, promovare de produse
și servicii ale terților printr-un program de
carduri cu premii de fidelitate, promovare de
produse și servicii pentru terți, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare de servicii
de asigurare, in numele unor terti, promovare
de servicii financiare și de asigurări, în numele
terților, promovare online de rețele informatizate
și pagini web, promovare (publicitate) de
concerte, promovare (publicitate) de călătorii,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, promovarea afacerii (publicitate),
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor din
domeniul iluminatului, promovarea comercială,
promovarea desenelor altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea muzicii altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, promovarea
operelor de artă ale altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de ași asocia produsele și serviciile cu activități
sportive, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor
de a-și asocia produsele și serviciile cu
competiții sportive, promovarea produselor și
serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și
serviciile cu programe de premiere, promovarea
produselor și serviciilor terților prin programe
tip teleshoping, promovarea serialelor (filme)
pentru terți, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor
la puncte de cumpărare sau de vânzare,
pentru alte persoane, promovarea vânzărilor
pentru terți, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea
de broșuri publicitare, pregătirea de texte
publicitare, publicitate, abonament la un canal
de televiziune, abonament la un pachet media
de informații, abonament la ziare electronice,

abonamente la servicii de baze de date prin
telecomunicatii, abonamente la ziare, achiziții
de contracte de furnizare de energie pentru
terţi, achiziții de produse în numele societăților
terțe, achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, administrarea abonamentelor la
ziare (pentru terți), administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea vânzărilor, servicii de agenții
de import-export, servicii de agenții de importexport în domeniul energiei, analiză de preț,
brokeraj cu liste pe bază de nume și adrese,
comandă computerizată de stoc, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție,
consiliere cu privire la produse de consum,
consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu calculatoarele portabile, consiliere
cu privire la produse de consum în legătură
cu cosmeticele, consultanta in management
de cumparare, consultanță privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de vânzare,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
cotații pentru oferte de licitații, evaluare prin
compararea prețurilor la cazare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informații
pentru compararea tarifelor hoteliere, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea
de automobile, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
furnizare de recomandări pentru produse de
larg consum, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor și
articolelor de achiziționat, furnizarea de asistență
pentru produse de larg consum cu privire
la software, furnizarea de informatii privind
bunurile de larg consum, furnizarea de informații
de piață referitoare la produsele de consum,
furnizarea de informații despre produse de
larg consum cu privire la software, furnizarea
de informații despre produse de larg consum,
și anume cu privire la cosmetice, 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,
informare cu privire la produse de consum în
legătură cu alimente sau băuturi, informare cu
privire la produse de consum în legătură cu
calculatoarele portabile, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, informare și consultanță
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cu privire la comerțul exterior, 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 (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 vânzareacumpărarea de bunuri, închiriere de case de
marcat, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermedierea de contacte comerciale
și economice, managementul întreprinderilor
industriale și comerciale pentru dotarea acestora
cu articole de birou, mediere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte cu plătitorii de servicii medicale,
negociere de tranzacții comerciale pentru terți,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, pentru terţi, negociere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
negociere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți prin sisteme de telecomunicații,
obținere de contracte de vânzare de produse,
pentru alte persoane, obținere de contracte
pentru achiziția și vânzarea de produse și
servicii, organizare de abonamente la mijloace
de informare, organizare de abonamente la
servicii de internet, organizare de abonamente
la ziare electronice, organizare de abonamente
la pachete media, organizare de abonamente
la servicii telefonice, organizare de abonamente
la un canal de televiziune, organizare de
cumpărări colective, organizare de prezentări
de firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
organizare și coordonare de piețe de vechituri,
organizare și coordonare de vânzări de
animale, organizare și coordonare de vânzări
de bovine, organizare și coordonare de vânzări,
pentru alte persoane, de animale și bovine
înregistrate și comerciale, organizarea de servicii
contractuale (comerciale) cu terți, planificarea de
abonamente la ziare, prelucrare administrativă
a reclamațiilor în perioada de garanție,
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de

comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare și organizare administrativă de
comenzi prin poștă, prelucrarea administrativă
a comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, realizare de abonamente la pachete
de informații, realizare de abonamente la
servicii de colectare electronică a taxelor
pentru alte persoane, realizarea abonamentelor
la cărți, reviste, ziare sau benzi desenate,
realizarea abonamentelor la servicii telematice,
telefonice și informatice (internet), regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii
de asigurări, pentru a permite clienților
să compare și să cumpere comod aceste
servicii, servicii administrative cu privire la
asigurări stomatologice, regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de telecomunicații,
pentru a permite clienților să compare și
să cumpere comod aceste servicii, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii administrative privind trimiterea de clienți
către avocați, servicii administrative privind
trimiterea pacienților, servicii administrative
referitoare la pelucrarea reclamațiilor în perioada
de garanție, servicii administrative referitoare
la planurile de cumpărare de acțiuni de către
angajați, servicii ale agențiilor de export, servicii
ale agențiilor de import, servicii ale camerei de
comerț pentru promovarea comerțului, servicii
ale camerelor de comerț pentru promovarea
afacerilor, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de abonamente
la ziare, pentru terți, servicii de achiziții,
servicii de achiziții de cupoane pentru alte
persoane, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor pe
internet, servicii de analiză a prețurilor, servicii
de aprovizionare cu băuturi alcoolice pentru terți
(achiziție de bunuri pentru alte întreprinderi),
servicii de aprovizionare cu articole de birou
pentru terți, servicii de aprovizionare pentru
terți (achiziții de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi), servicii de comandă (pentru terți),
servicii de comandă cu ridicata, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, servicii de comandă în contul terților,
servicii de comenzi automate de stoc pentru
întreprinderi, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de comparare
a prețurilor la energie, servicii de consiliere
referitoare la tranzacții comerciale, servicii de
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consiliere și consultanță privind achiziționarea
de produse pentru terți, 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 cumpărături prin
compararea prețurilor, servicii de externalizare
sub formă de organizare de achiziții de produse
pentru alte persoane, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de informare și consiliere
în materie de tarife, servicii de informare și
de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor de
machiaj, servicii de intermediere comercială
referitoare la corelarea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de intermediere de afaceri cu
privire la corelarea potențialilor investitori privați
cu antreprenorii care au nevoie de finanțare,
servicii de intermediere referitoare la publicitate,
servicii de intermediere în achiziții, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii,
servicii de preluare de comenzi telefonice pentru
terți, servicii de telemarketing, servicii pentru
promovarea exporturilor, servii de abonamente
la publicații, pentru terți, servicii de abonamente
la servicii de telecomunicații pentru terți, achiziții
de întreprinderi, pentru terţi, administrare a
afacerilor pentru actori, administrare a afacerilor
pentru aeroporturi, administrare a afacerilor
pentru agenții și brokeri de asigurări, pe
bază de externalizare, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare a afacerilor pentru autori și
scriitori, administrare a afacerilor pentru
cabinete veterinare, administrare a afacerilor
pentru centre de conferințe, administrare a
afacerilor pentru complexuri cu piscine de înot,
administrare a afacerilor pentru hoteluri din
stațiuni turistice, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, administrare a afacerilor
pentru manechine, administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor
pentru parcări auto, administrare a afacerilor
pentru o companie aeriană, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul, administrare a
afacerilor pentru restaurante, administrare a
afacerilor pentru spitale, administrare a afacerilor

pentru sportivi profesioniști, administrare a
afacerilor pentru teatre, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de birouri de
afaceri pentru terți, administrare interimară de
afaceri, administrarea afacerilor comerciale cu
capital străin, administrarea afacerilor pentru o
societate comercială și pentru o societate de
servicii, administrarea centrelor de apeluri pentru
terți, administrarea condominiilor, administrarea
hotelurilor,
administrarea
magazinelor,
administrarea societăților comerciale (pentru
terți), administrarea stațiilor de benzină
(pentru terți), administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, servicii de relocare
pentru afaceri, asistență administrativă în
procesul de prezentare a unui răspuns
la cererile de oferte, asistență comercială
privind crearea de întreprinderi comerciale,
asistență comercială privind deschiderea
de francize, asistență comercială privind
sistemul de franciză, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
administrarea afacerilor în domeniul francizelor,
asistență în administrarea întreprinderilor
industriale și comerciale, asistență în afaceri,
asistență în conducerea afacerilor, asistență în
domeniul administrării activităților economice,
asistență în domeniul administrării afacerilor
în regim de franciză, asistență în domeniul
administrării întreprinderilor industriale sau
comerciale, asistență în domeniul administrării
și planificării afacerilor, asistență în domeniul
managementului corporatist, asistență în
gestiunea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale unei firme industriale sau comerciale,
asistență în gestiunea comercială a firmelor în
sistem de franciză, asistență în management
pentru
companiile
comerciale,
asistență
în management pentru firme comerciale,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale, asistență în management pentru
întreprinderi
comerciale
sau
industriale,
asistență managerială pentru organizațiile
industriale, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul înființării și exploatării restaurantelor,
asistență pentru întreprinderi industriale sau
comerciale în legătură cu gestionarea activităților
lor, asistență pentru întreprinderi industriale
în legătură cu conducerea afacerilor lor,
asistență pentru întreprinderi în materie de
administrare a afacerii, asistență pentru
întreprinderile comerciale privind managementul
afacerilor lor, asistență privind gestiunea
comercială în cadrul unui contract de franciză,
asistență privind managementul activităților
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comerciale, asistență privind organizarea
întreprinderii, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, asistență
în materie de management, asistență în
materie de management pentru înființarea
întreprinderilor comerciale, asistență în materie
de management privind afacerile, asistență
privind planificarea comercială, asistență în
conducerea afacerilor, conducerea afacerilor
comerciale în numele terților, consilierea
managementului privind plasarea de personal,
consilierea managementului privind recrutarea
de
personal,
consultanță
în
domeniul
managementului industrial inclusiv analize
cost-beneficiu, consultanță în materie de
relocalizare a firmelor, date referitoare la afaceri,
determinare a costurilor ciclului de viață în
scopuri comerciale, dezvoltarea de sisteme de
management al spitalelor, exploatare comercială
de centre comerciale pentru alte persoane,
exploatarea întreprinderii (pentru terți), furnizare
de asistență (afaceri) în exploatarea francizelor,
furnizare de asistență în afaceri, furnizare
de asistență în managementul afacerilor,
furnizare de asistență pentru înființarea unei
afaceri în sistem de franciză, furnizare
de informații de contact comerciale și de
afaceri, pe internet, furnizare de servicii de
administrare a cursurilor academice pentru
instituții de învățământ, furnizor de servicii
externalizate în domeniul managementului
relațiilor cu clienții, gestionare a costurilor
medicale, gestionare administrativă a clinicilor
medicale, gestionare administrativă a spitalelor,
gestiune administrativă externalizată pentru
companii, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, gestiunea programelor de
rambursare pentru alte persoane, înmatriculare
de vehicule și transfer de titluri de proprietate,
înregistrarea de comunicate scrise și de
date, investigații comerciale, management
computerizat de birouri, management de
afaceri comerciale, management de afaceri
cu privire la cluburi sportive, management
de afaceri în domeniul atracțiilor pentru
vizitatori, management de hoteluri pentru
terți, management de restaurant pentru terți,
management hotelier pentru terți, management
în procesele de afaceri, managementul
activităților de impresariat artistic, întocmire de
rapoarte economice, managementul activităților
comerciale, managementul afacerilor cu flote de
transport (pentru terți), managementul afacerilor
cu parcuri auto (pentru terți), managementul
afacerilor de programe de rambursare pentru
alte persoane, managementul afacerilor pentru
manifestări sportive (pentru terți), managementul
afacerilor sportivilor, managementul afacerilor

în domeniul logistic, pentru alte persoane,
managementul afacerilor în sectorul transport
și livrări, managementul clinicilor medicale
pentru
terți,
managementul
companiilor
aeriene,
managementul
computerizat
al
afacerii (pentru terți), managementul de
afaceri
al
locurilor
amenajate
pentru
divertisment, managementul instalațiilor sportive
(pentru terți), managementul întreprinderii
(pentru terți), managementul întreprinderilor,
inclusiv
consultanță
privind
aspectele
demografice, managementul proiectelor de
afaceri, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), managementul relației cu
clienții, managementul societății (pentru terți),
managementul spitalelor, managementul și
administrarea afacerilor, managementul și
consultanța în procesele de afaceri, negociere
de contracte comerciale pentru alte persoane,
negociere de tranzacții comerciale pentru artiști
scenici, organizare de întâlniri de afaceri,
organizare și coordonare de întâlniri de afaceri,
organizarea administrării afacerilor, organizarea
pentru terți de servicii de mesaje telefonice
de întâmpinare și de servicii de recepționare
telefonică, organizarea afacerilor, organizarea
întâlnirilor de afaceri, planificare a întâlnirilor
de afaceri, planificare corporativă, planificare
privind gestionarea afacerilor, respectiv căutare
de asociați pentru fuziuni, preluări, precum
și înființări de întreprinderi, planificare
strategică de afaceri, planificare strategică
în afaceri, planificarea administrării afacerilor,
planificarea afacerilor, planificarea afacerilor
pentru întreprinderi, planificarea succesiunii de
afaceri, pregătire de studii de proiect referitoare
la aspecte legate de afaceri, realizarea de
studii de proiect referitoare la aspecte legate
de afaceri, reorganizare a proceselor de afaceri,
servicii de administrare a afacerilor, servicii de
administrare a afacerilor furnizate de agenții
teatrale, servicii de administrare a afacerilor
privind achiziția de întreprinderi, servicii de
administrare a afacerilor privind dezvoltarea
întreprinderilor, servicii de administrare de
stocuri, servicii de administrare pentru birou
(pentru terți), servicii de afaceri privind înființarea
de afaceri, servicii de agenție literară constând
în negocierea contractelor, servicii de agenție
pentru organizarea de prezentări de afaceri,
servicii de colaborări de afaceri în rețea,
servicii de consultanță și de management al
afacerilor, servicii de coordonare de proiecte de
afaceri pentru proiecte de construcții, servicii
de evaluare a riscurilor afacerilor, servicii de
examinare a managementului și organizării
afacerilor, servicii de expertiză în materie de
eficiența afacerilor, servicii de externalizare
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(asistență în afaceri), servicii de externalizare
sub formă de intermediere de contracte de
servicii pentru terți, servicii de externalizare
în domeniul operațiunilor comerciale, servicii
de franciză care oferă asistență în afaceri,
servicii de funcții administrative, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de gestionare a lanțului de
aprovizionare, servicii de impresariat pentru
manechine, servicii de intermediere comercială,
servicii de intermediere comercială în legătură
cu relaționarea dintre diferiți profesioniști și
clienți, servicii de management al riscului
afacerilor, servicii de management de afaceri
pentru fotbaliști, servicii de management hotelier
(pentru terți), servicii de management pentru
sportivi de performanță, servicii de recepție
pentru vizitatori (funcții de birou), servicii de
reprezentanță comercială, servicii de specialitate
privind eficiența în afaceri, servicii de strategie în
afaceri, servicii de transcriere medicală, servicii
oferite de un francizor, respectiv asistență în
conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, servicii on-line de
colaborări de afaceri în rețea, servicii pentru
afaceri referitoare la organizarea de societăți
mixte, servicii pentru dezvoltarea strategiei de
afaceri, servicii pentru strategia și planul de
afaceri, servicii privind fuziuni de firme, servicii
privind planificarea afacerilor, supervizare de
afaceri, supervizarea administrării afacerilor,
supravegherea afacerii (în numele terților),
publicitate pentru site-urile web ale firmelor,
închiriere de spațiu publicitar pe site-uri web,
furnizare de informații de afaceri prin intermediul
unui site, servicii de marketing în domeniul
optimizării traficului pe site-uri web, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate
la site-uri web, furnizare a unui registru cu
site-urile web ale terților pentru a facilita
tranzacții comerciale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cuțite de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuțite de bucătărie, închiriere de panouri
de afișare (panouri publicitare), închiriere
de panouri publicitare, închiriere de panouri
publicitare digitale, închiriere de panouri în
scopuri publicitare, publicitate prin intermediul
panourilor electronice de afișare, servicii de
publicitate constând din panouri cu două fețe
purtate pe umeri de persoane.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07714
26/10/2022
ERBOZETA S.P.A. SA, STR.
DELLE SERIOLE, 41/43,
CHIESANUOVA, 47894, SAN
MARINO
MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE, NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040425, ROMANIA

ACNEDEP

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Săpunuri, șampoane, produse cosmetice
pentru piele, creme dermatologice, altele decât
pentru scopuri medicale, creme cosmetice,
loțiuni cosmetice pentru față, loțiuni pentru față
de uz cosmetic, loțiuni pentru curățarea pielii de
uz cosmetic.
5. Geluri
de
uz
dermatologic,
creme
de
uz
dermatologic,
soluții
de
uz
dermatologic, șampoane medicinale, preparate
dermatologice,
produse
dermatologice
farmaceutice, suplimente alimentare, suplimente
dietetice care conțin vitamine, suplimente
alimentare lichide, suplimente nutritive care
conțin extracte vegetale și vitamine.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07715
26/10/2022
SC AFACERI MEDIA GRUP SRL,
SPLAIUL INDEPENDENȚEI, NR.
313B, BUCUREŞTI, 060042,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

Batroun Lebanese cuisine
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.03; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17;
26.11.03; 05.01.10
(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), auriu (HEX #b88a13)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii hoteliere, servicii de
inchiriere cazare temporara, rezervare pentru
pensiuni, camping.

M 2022 07716
26/10/2022
ERBOZETA S.P.A. SA, STR.
DELLE SERIOLE, 41/43,
CHIESANUOVA, 47894, SAN
MARINO
MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE, NR. 51, BL. 37, SC. 2,
AP. 63, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
040425, ROMANIA

DERMADEP

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Săpunuri, șampoane, produse cosmetice
pentru piele, creme dermatologice, altele decât
pentru scopuri medicale, creme cosmetice,
loțiuni cosmetice pentru față, loțiuni pentru față
de uz cosmetic, loțiuni pentru curățarea pielii de
uz cometic.
5. Geluri
de
uz
dermatologic,
creme
de
uz
dermatologic,
soluții
de
uz
dermatologic, șampoane medicinale, preparate
dermatologice,
produse
dermatologice
farmaceutice, suplimente alimentare, suplimente
dietetice care conțin vitamine, suplimente
alimentare lichide, suplimente nutritive care
conțin extracte vegetale și vitamine
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07717
26/10/2022
DIGITAL PROFESSIONAL TEAM
SRL, STR. CAMPIA LIBERTATII,
NR. 43, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030366, ROMANIA

───────

Fulfilo
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 19.03.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
───────

