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(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit
(210)

1 M 2022 07645

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(151)
(732)
(540)
24/10/2022 BRITISH AMERICAN TOBACCO INVENTING
(BRANDS) INC.

2 M 2022 07726

02/11/2022

UNIQUE LANDSCAPING SRL

UNIQUE LANDSCAPIND Grădini
cu amprentă artistică

3 M 2022 07881

02/11/2022

ILIE PANA
DANIEL-TEODOR PREDA

EASY CONTA

4 M 2022 07882

02/11/2022

CIPRIANA-IRINEL SAVA
MARIA-LUIZA CARAIVAN

QUAESTUS JOURNAL

5 M 2022 07883

02/11/2022

CS SALES AND MARKETING
SRL

SILVIS

6 M 2022 07884

02/11/2022

S.C. EDEN ANIMAL FOOD
S.R.L.

TERRA ZOO

7 M 2022 07886

02/11/2022

DOCH CEREAL NORD EST
SRL

DOCH CEREAL nord est

8 M 2022 07887

02/11/2022

YIUYEUNG INTERNATIONAL
SRL

D DRYFLO

9 M 2022 07889

02/11/2022

AMZEI DISTRICT S.R.L.

La Mița Biciclista

10 M 2022 07890

02/11/2022

JEREGHI GHEORGHE

CERAMALL

11 M 2022 07891

02/11/2022

AMZEI DISTRICT S.R.L.

Mița Biciclista

12 M 2022 07892

02/11/2022

ANEMONICA SHOP SRL

IL CALCIO TO GO

13 M 2022 07893

02/11/2022

PROMERCO IMPORT EXPORT Harvestland
S.R.L.

14 M 2022 07894

02/11/2022

PRINTART CENTRE SRL

MAC+YOUNG

15 M 2022 07895

02/11/2022

S.C. CASA ARTEMIS SRL

CASA ARTEMIS

16 M 2022 07896

02/11/2022

RAZVAN-ALEXANDRU
MIZDRAN

GRILL MASTER

17 M 2022 07897

02/11/2022

SC 2BE GROUP SRL

Christmas Tri

18 M 2022 07898

02/11/2022

COUNTRY REAL ESTATE SRL COUNTRY ESTATES

19 M 2022 07899

02/11/2022

SYNEVO ROMANIA SRL

SOLUTII PENTRU
COMUNITATE

20 M 2022 07900

02/11/2022

ANNABELLA FABRICA DE
CONSERVE RAURENI S.A.

SUCMEROM

21 M 2022 07903

02/11/2022

ION GALAȚCHI

GAFF GAFF

22 M 2022 07904

02/11/2022

TAMPLARUL ION 2017 SRL

BAKARRA

2
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

(0)
(210)
23 M 2022 07906

Data
Depozit
(151)
02/11/2022

Titular
(732)
S.C. IQ WATER MEDICAL
S.R.L.

3

Denumire
Marcă
(540)
IQ WATER MEDICAL
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07645
24/10/2022
BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100,
DELAWARE, WILMINGTON,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII
ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07726
02/11/2022
UNIQUE LANDSCAPING SRL,
ALEEA AZUGA NR. 9, SC. 2, AP.
22, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

INVENTING

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), țigări de foi, trabucuri, brichete
pentru țigări/țigarete pentru fumători, brichete
pentru țigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru țigări/
țigarete, tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru
țigări/țigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigărilor/țigaretelor, mașini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, lichide pentru țigări/
țigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite
───────

UNIQUE LANDSCAPIND
Grădini cu amprentă artistică
(531)

Clasificare Viena:
02.09.17; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire și de înfrumusețare pentru persoane
și animale, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07881
02/11/2022
ILIE PANA, CALEA SEVERINULUI,
NR. 24, BL. 403A, SC. 1, AP. 3,
JUD. DOLJ, CRAIOVA, 200222,
DOLJ, ROMANIA
DANIEL-TEODOR PREDA, STR.
DOROBANTI, NR. 21, BL. 21, SC.
A, ET. 1, AP. 8, JUD. OLT, SLATINA,
OLT, ROMANIA

în contabilitatea comercială, furnizare de
informații în materie de contabilitate, servicii de
contabilitate pentru fonduri de pensie, pregătirea
evaluării computerizate în vedera impozitării
(contabilitate), servicii de contabilitate privind
conturi de creanțe, servicii de contabilitate
pentru fuziuni și achiziții, consiliere în
domeniul afacerilor cu privire la contabilitate,
servicii de contabilitate privind costurile în
întreprinderi agricole, servicii de consiliere
referitoare la declarațiile de venit (contabilitate),
servicii de consultanță și informare cu privire
la contabilitate, urmărirea și monitorizarea
consumului de energie pentru terți pentru
contabilitate și audit, urmărirea și monitorizarea
fluctuațiilor prețurilor la benzină pentru terți
pentru contabilitate și audit.
───────

(210)
(151)
(732)

EASY CONTA

(540)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25; 26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Contabilitate, contabilitate managerială,
contabilitate
administrativă,
contabilitate
analitică,
contabilitate
computerizată,
contabilitate informatizată, contabilitate de
gestiune, consiliere (contabilitate) fiscală,
consultanță (contabilitate) fiscală, consultanță
fiscală (contabilitate), contabilitate pentru
terți, contabilitate și audit, planificarea
obligațiilor fiscale (contabilitate), servicii de
contabilitate computerizată, evidență contabilă
și contabilitate, contabilitate, în special
evidență contabilă, consultanţă cu privire la
contabilitate, consultanță și informații privind
contabilitatea, servicii de contabilitate pentru
taxe școlare, servicii de contabilitate pentru
taxele școlare, servicii de contabilitate și
evidență contabilă, servicii de consultanță

(511)

(531)

M 2022 07882
02/11/2022
CIPRIANA-IRINEL SAVA,
STR.PLATANILOR, NR 7,
SC.C,.AP.2, JUDET TIMIS,
TIMISOARA, 300478, TIMIȘ,
ROMANIA
MARIA-LUIZA CARAIVAN,
STR.KIRIAC, NR.16B, AP.5, JUDET
TIMIS, TIMISOARA, 300478, TIMIȘ,
ROMANIA

QUAESTUS JOURNAL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii de editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, altele
decat cele publicitare, servicii educative, de
divertisment și sportive, traducere și interpretare,
educație, divertisment și sport, servicii de
traducere, traducere lingvistică, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07883
02/11/2022
CS SALES AND MARKETING
SRL, STR CORIOLAN CAIUS
MARCIUS, NR 29, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

SILVIS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Sonerii de alarmă, electrice, ochelari antiorbire, baterii, electrice, pentru vehicule /
acumulatoare, electrice, pentru vehicule,
baterii, electrice încărcătoare de baterii,
sonerii (dispozitive de avertizare) , binocluri
lacăte electronice, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), carcase special
realizate pentru aparate şi instrumente
de fotografiat, carcase pentru telefoanele
inteligente , şnururi pentru telefonul mobil,
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
staţii de încărcare pentru vehiculele electrice ,
brăţări inteligente (instrumente de măsurare) ,
huse pentru telefoanele inteligente, huse
pentru asistenţii personali digitali (apd), huse
pentru calculatoarele tablet, staţii meteorologice
digitale , asistenţi personali digitali (apd),
busole aparate pentru măsurarea distanţei ,
aparate de înregistrare a distanţei / aparate
pentru înregistrarea distanţei, fluiere pentru
câini , zgărzi electronice pentru dresarea
animalelor oculare , ochelari de protecţie,
căști pentru comunicare la distanță, dispozitive
de semnalizare pentru mânat vitele, sisteme
de poziţionare globală (gps), mănuşi de
protecţie împotriva accidentelor , ochelari
de protecţie pentru sporturi, kituri handsfree (mâini libere) pentru telefoane, căşti
de protecţie pentru sporturi, căşti de radio,
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri
de salvare, plute de salvare, difuzoare ,
lanterne magice , compasuri / busole marine,
contoare de distanţă parcursă pentru vehicule /
înregistratoare de kilometraj pentru vehicule,
oglinzi (optică), telefoane mobile / celulare /
telefoane celulare , protecţii dentare pentru
sporturi, obiective ( lentile), (optică) instrumente
de observare, pedometre , calculatoare de
buzunar, playere media portabile, dispozitive
de protecţie împotriva accidentelor , pentru uz
personal, căşti de protecţie măşti de protecţie,
nu pentru scopuri medicale căşti de protecţie
pentru sporturi , folii de protecţie adaptate pentru
ecranele de calculator, folii de protecţie adaptate

pentru telefoanele inteligente, radiouri articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
pedale wah-wah, pături de supravieţuire, bărci
de salvare, mănuși dotate cu senzori, articole
pentru acoperirea capului sub formă de căști
de protecție , bastoane selfie (monopode),
lentile selfie, sonerii de semnalizare, lămpi de
semnalizare, fluiere de semnalizare, ochelari
inteligenţi, telefoane inteligente , ceasuri
inteligente, panouri solare pentru producerea
de energie electrică, lanţuri pentru ochelari,
şnururi pentru ochelari, ochelari , fluiere pentru
sporturi, ochelari de soare, materiale didactice,
protecţii pentru dinţi, indicatoare de temperature,
calculatoare client subţire, (thin client) aparate
de înregistrare a timpului, ceasuri (dispozitive
de înregistrare a timpului), radiouri pentru
vehicule, aparate de înregistrare video, staţii
radio portabile (walkie - talkie), alarme cu fluier,
telefoane inteligente pliabile, lanterne pentru
telefoane inteligente, difuzoare sub formă de
straturi subțiri, microfoane cu difuzor fără fir, inele
luminoase de selfie pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane mobile, protecții
de ecran pentru telefoane mobile, suporturi
inelare pentru telefoane mobile, seturi de căști
cu microfon , încărcătoare portabile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile și telefoane
mobile inteligente, suporturi pentru telefon în
interiorul autovehiculului, airbaguri de siguranță
pentru protecție la căzături difuzoare portabile.
11. Dispozitive anti-reflexie pentru vehicule
(corpuri de iluminat) , dispozitive contra orbirii
pentru vehicule (corpuri de iluminat), lumini
pentru biciclete, pături, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale, covoare încălzite electric ,
articole de îmbrăcăminte încălzite electric,
aragazuri / maşini de gătit, aparate şi instalaţii
de gătit, lumini direcţionale pentru biciclete,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la
usb, încălzitoare de căni cu alimentare la
usb, proiectoare de lumină , lanterne pentru
scufundare, brichete pentru aprinderea gazului ,
brichete cu gaz, lanterne pentru cap / lămpi
portabile cu fixare pe cap , aparate de iluminat
pentru vehicule, lumini pentru vehicule, lumini
pentru automobile / lumini de automobile, lumini
pentru motociclete, lanterne electrice / lanterne
electrice de buzunar , faruri de vehicule,
reflectoare de vehicule.
25. Ghete , bandane (fulare) , sandale de
baie, papuci de baie, halate de baie, căşti de
baie, slipuri de baie / pantaloni scurţi de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
berete corsaje (lenjerie) , carâmbi pentru cizme ,
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cizme cizme pentru sporturi , chiloţi tip boxeri ,
sutiene, pantaloni de călărie pentru purtare ,
camizole , caschete , şepci (articole pentru
acoperirea capului), feloane , îmbrăcăminte ,
îmbrăcăminte pentru gimnastică î, mbrăcăminte
din imitaţie din piele , îmbrăcăminte din piele ,
paltoane , combinezoane (îmbrăcăminte) ,
corsete, îmbrăcăminte pentru ciclişti , apărători
pentru urechi (îmbrăcăminte ) , pantofi sau
sandale din iarba, esparto (espadrile), veste
de pescuit , pantofi de fotbal, ghete de
fotbal, saci pentru picioare neîncălziţi electric ,
încălţăminte, carâmbi pentru încălţăminte,
burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte), pantofi pentru
gimnastică, pălării, bentiţe, (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare
şosete - tălpici, protecţii de călcâi pentru
încălţăminte, ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte),
jersee (îmbrăcăminte), uniforme de judo ,
uniforme de karate , chimonouri tricotaje
(imbrăcăminte) , egări (jambiere) / jambiere
egări (pantaloni), costume de gimnastică/balet
mănuşi cu un deget, îmbrăcăminte pentru
motociclişti , apărăt ori de urechi (îmbrăcăminte),
eşarfe circulare pentru gât / protecţii pentru gât,
îmbrăcăminte din latex, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară , imbrăcăminte cu led uri încorporate, eşarfe pentru cap , sutiene
autoadezive/bustiere autoadezive , dispozitive
anti - alunecare pentru încălţăminte salopete /
combinezoane , jachete cu glugă (parka) ,
pelerine , mantale , ponchouri, sandale ,
eşarfe , şaluri , căşti de duş, bocanci de
schi , mănuşi de schi, fuste, pantaloni scurţi
tip fustă, bonete, şosete , branţuri , tălpi
pentru încălţăminte , articole sport din jerseu ,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere ,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal ,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare (bretele) pentru îmbrăcăminte,
ciorapi care absorb transpiraţia, lenjerie de corp
care absoarbe transpiraţia / desuuri care absorb
transpiraţia, ciorapi care absorb transpiraţia ,
flanele / pulovere / hanorace (pulovere) ,
body-uri (lenjerie de corp), tricouri cu mânecă
scurtă , colanţi bombeuri pentru încălţăminte ,
curele pentru jambiere pantaloni (am.) , chiloţi ,
lenjerie de corp/ desuuri cozoroace (articole
pentru acoperirea capului) , veste / jiletci ,
îmbrăcăminte impermeabilă , costume din
neopren pentru schi nautic, jambiere , mănuși
termice pentru ecrane tactile , articole de
acoperire a feței (îmbrăcăminte), altele decât
cele de uz medical sau sanitar , măști pentru față
(îmbrăcăminte), altele decât cele de uz medical
sau sanitar , mănuși pentru cicliști , mănuși
pentru șoferi , echipament sportiv cu senzori

digitali încorporați(articole de imbracaminte si
incaltaminte).
28. Articole pentru tras cu arcu, momeală
artificială pentru pescuit, blocatoare pentru
urcarea pe coardă (echipamente pentru
alpinism) , genţi special concepute pentru
schiuri, mingi pentru jocuri , haltere mănuşi
de baseball, mănuşi de
baseball/cricket
(accesorii pentru jocuri) , indicatoare de
tragere/ muşcătură (unelte de pescuit) , senzori
de tragere/muşcătură (unelte de pescuit),
camere de mingi pentru jocuri, jocuri de masă ,
sănii bob , aparate pentru culturism / aparate
pentru antrenarea musculaturii corpului , plăci
pentru bodyboarding, arcuri pentru tragere,
mănuşi de box, plase pentru fluturi, paravane
de camuflaj (articole sportive), capse pentru
pistoale (jucării), extensoare pentru piept
(aparate de exerciţii) / aparate de exerciţii
(extensoare), aruncătoare de talere din argilă,
talere din argilă (ţinte) , hamuri pentru alpinişti,
coşuri de prins peşte (capcane de pescuit), genţi
de cricket, darts , momeli pentru vânătoare sau
pescuit / nade pentru vânătoare sau pescuit ,
zaruri discuri pentru sporturi , drone (jucării),
canturi de schiuri , protecţii pentru cot (articole
sportive), ţinte electronice , arme pentru scrimă ,
măşti de scrimă, mănuşi speciale pentru scrimă,
cârlige pentru peşte, instrumente de pescuit,
linii (fire) de pescuit, labe de înot / mănuşi
de înot (înotătoare) , plute de pescuit , discuri
zburătoare (jucării), mănuşi pentru jocuri, crose
de golf , saci de golf, cu sau fără roţi, mănuşi
de golf , cărucioare de golf / cărucioare pentru
sacii de golf , corzi pentru rachete, gută pentru
pescuit , aparate de gimnastică, giroscoape
şi stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane , hamuri pentru plăcile de
windsurf cu velă, arbalete (articole sportive) ,
crose de hochei , jocuri cu potcoave, fluiere
pentru vânătoare, patine de gheaţă, patine cu
rotile în linie , mosoare pentru zmeie , zmeie ,
protecţii pentru genunchi (articole sportive) ,
mincioguri pentru pescarii cu undiţa , catarge,
plăcile de windsurf cu velă, suspensoare de
sport pentru bărbaţi (articole sportive) , ace
de pompe pentru umflarea mingilor de joacă ,
plase pentru sporturi , jucării cu caracter de
noutate pentru petreceri , pachinko , plăci de
padelă , pistoale cu bile umplute cu vopsea
(pistoale de paintball) (articole sportive) , bile
umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele de
paintball) , (articole sportive) , parapante , capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, prăjini pentru sărituri cu prăjina, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport) ,
pompe special adaptate pentru utilizare cu
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mingile/bilele de joacă, saci de box , quoits ,
rachete / bâte pentru jocuri , mosoare pentru
pescuit , panglici pentru gimnastică ritmică ,
undiţe de pescuit , patine cu rotile , rulouri
pentru bicicletele staţionare de antrenament,
colofoniu utilizat de atleţi , plăci cu velă pentru
windsurf , momeli cu miros pentru vânătoare
sau pescuit , piei de focă (învelitori pentru
schiuri) , apărători de tibie (articole sportive) ,
fluturaşi (de badminton) , skateboard-uri ,
legături pentru schiuri , schiuri , popice , popice
(jocuri) , praştii (articole sportive) , praştii (articole
sportive) , snowboard-uri , rachete de zapadă ,
protecţii pentru tălpile clăparilor pentru mersul
pe jos trambuline (articole sportive), blocuri de
start pentru sporturi , biciclete staţionare de
antrenament , corzi pentru rachete , schiuri
nautice , legături pentru placa de surf , plăci
de surf , plăci de înot, centuri de înot, veste
de înot , mese de tenis de masă , ţinte
pentru tragere , plase de tenis , tunuri pentru
mingile de tenis, cochilii de protecție pentru
sport , etichete pentru genţi de golf , sănii
pentru scheleton , aripioare de înot , schiuri
de apă , curele pentru ridicarea greutăţilor
(articole sportive) , genți special concepute
pentru plăci de surf, bile de bowling, greutăți ,
conuri de marcaj pentru sporturi , cercuri de
gimnastică încorporând senzori de măsurare ,
centuri abdominale adezive de antrenament
pentru stimularea electrică a mușchilor , păpuși
cu articulații mobile (bjd) , costume de stimulare
electrică a mușchilor, pentru sport.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07884
02/11/2022
S.C. EDEN ANIMAL FOOD S.R.L.,
SAT LIVADA, NR. 452, JUDET
ARAD, COMUNA LIVADA, ARAD,
ROMANIA
S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS, NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDET BRASOV, BRASOV,
500171, BRAȘOV, ROMANIA

TERRA ZOO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25; 29.01.01;
29.01.06
(591) Culori revendicate:rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu furaje pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul si cu ridicata în legătură cu alimente
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu așternuturi pentru animale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu așternuturi
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu furaje pentru animale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse pentru animale
de companie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de igienă pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de litieră pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale de litieră pentru animale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
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de igienă pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de comerț
cu amănuntul și en-gros cu produse agricole și
zootehnice.servicii de vanzare cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu hrana pentru animale
companie, servicii de vanzare cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu hrana pentru animale
companie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07886
02/11/2022
DOCH CEREAL NORD EST
SRL, STRADA 8, NR. 457, SAT
ROSIORI, JUDET BOTOSANI,
COMUNA RACHITI, 717313,
BOTOȘANI, ROMANIA

DOCH CEREAL nord est
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
01.01.01; 06.01.04; 29.01.04; 29.01.08
(591) Culori revendicate:albastru
(HEX#00A0E3), negru (HEX#2B2A29)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii
de
agricultură,
acvacultură,
horticultură
și
silvicultură,
combaterea
dăunătorilor în agricultură, consultanță agricolă
în domeniul fertilizării, consultanță agricolă,

consiliere în domeniul agricol, consultanță
profesională în domeniul agriculturii, consultanță
referitoare la plantarea copacilor, consultanță în
domeniul agriculturii, horticulturii și silviculturii,
consultanță în domeniul viticulturii, consultanță
și servicii consultative referitoare la agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii oferite
de ferme agricole, distrugerea dăunătorilor
în
agricultură,
distrugerea
dăunătorilor
în
agricultură,
acvacultură,
horticultură
și silvicultură, exterminarea paraziților în
agricultură, horticultură și silvicultură și
furnizarea de informații despre aceasta,
fumigație în agricultură, furnizare de dotări
pentru grădini comunitare, furnizare de informații
despre distrugerea buruienilor, furnizare de
informații despre distrugerea paraziților în
agricultură, horticultură și silvicultură, furnizare
de informații despre servicii de agricultură,
horticultură și silvicultură, furnizare de informații
despre utilizarea îngrășămintelor artificiale,
furnizare de informații despre împrăștierea de
îngrășăminte artificiale, furnizare de informații
online despre servicii de agricultură, horticultură
și silvicultură, închiriere de echipamente
pentru agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, marcare de animale, plantare de
copaci, plantarea copacilor pentru compensarea
emisiilor de dioxid de carbon, pulverizare aeriană
de produse chimice agricole, pulverizare aeriană
de îngrășăminte, pulverizare aeriană sau la
sol de îngrășăminte și alte produse chimice
pentru agricultură, pulverizare de insecticide
folosite în domeniul agriculturii, împrăștiere de
insecticide pentru agricultură, horticultură și
silvicultură, împrăștiere de insecticide pentru
horticultură, împrăștiere de insecticide pentru
silvicultură, împrăștiere de produse chimice
pentru uz agricol, împrăștiere de îngrășăminte,
împrăștiere de îngrășăminte pe suprafețe,
însămânțare, pulverizare de insecticide în
agricultură, pulverizare de produse de protecție
a plantelor în agricultură, restaurare de
habitate forestiere, semănare, servicii agricole
cu privire la conservarea mediului, servicii
agricole și veterinare, servicii consultative și
consultanță privind controlul buruienilor, al
organismelor dăunătoare și al paraziților în
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
consultative și consultanță privind utilizarea
de tratamente non-chimice pentru agricultura
și horticultura durabilă, servicii consultative și
consultanță privind utilizarea de îngrășământ
artificial în agricultură și horticultură, servicii
consultative și consultanță privind utilizarea de
îngrășământ artificial în agricultură, horticultură
și silvicultură, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de îngrășământ natural în
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agricultură, horticultură și silvicultură, servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii de
consiliere cu privire la agricultură, servicii de
consultanță cu privire la culturile din agricultură,
servicii de consultanță în sectorul agricol,
servicii de informare cu privire la utilizarea
substanțelor chimice folosite în agricultură,
servicii de informare cu privire la utilizarea
îngrășămintelor artificiale folosite în agricultură,
servicii de informare cu privire la utilizarea
îngrășămintelor artificiale folosite în silvicultură,
servicii de informare cu privire la utilizarea
îngrășămintelor naturale folosite în agricultură,
servicii de informare cu privire la utilizarea
îngrășămintelor naturale folosite în silvicultură,
servicii de informare referitoare la utilizarea
substanțelor chimice utilizate în silvicultură,
servicii de informare în sectorul agricol, servicii
de reîmpădurire, servicii pentru agricultură,
servicii silvice, creşterea plantelor, furnizare de
parcele experimentale pentru testarea culturilor,
furnizare de parcele experimentale pentru
testarea culturilor prin aplicare de substanțe
chimice, servicii agricole, servicii de cultivare a
gazonului natural, servicii de culturi hidroponice,
servicii de informare cu privire la agricultură,
servicii pentru semănarea în rânduri, strângerea
recoltelor pentru alte persoane, împrăștierea
semințelor la ferme pe cale aeriană, furnizare
de informații despre închirierea de echipamente
pentru ferme, închiriere de echipamente pentru
ferme, închiriere de material pentru exploatări
agricole, închiriere de utilaje agricole pentru
pulverizare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07887
02/11/2022
YIUYEUNG INTERNATIONAL SRL,
ŞOS. DOBROEŞTI, NR. 47, BL.
A, SC. 1, ET. 1, AP. 4, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

D DRYFLO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.24;
26.04.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Sandale de baie, papuci de baie, costume de
baie, pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
corsaje (lenjerie), cizme pentru sporturi, cizme,
chiloți tip boxeri, bretele pentru îmbrăcăminte
(suspensoare)/suspensoare, sutiene, camizole,
caschete, îmbrăcăminte din imitație din
piele, îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie de
corp), manșoane / manșete (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru cicliști, gulere detașabile,
pernuțe împotriva transpirației pentru rochii,
rochii, capoate, pantofi sau sandale din
iarba esparto(espadrile), pantofi de fotbal/
ghete de fotbal, încălțăminte, trenciuri
(îmbrăcăminte), galoși, jartiere, burtiere, mănuși
(îmbrăcăminte), pantofi pentru gimnastică,
cizmulițe, cloșuri pentru pălării (schelete),
pălării, tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie,
jachete (îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte),
rochii tip pulover/rochii tip salopetă, chiloți
de damă/chiloți pantalonași, trusouri pentru
copii (îmbrăcăminte), cravate, îmbrăcăminte
de stradă, salopete/combinezoane, paltoane
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bărbătești/pardesie, îmbrăcăminte din hârtie,
pălării din hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu
glugă (parka), pelerine, mantale, jupe, pijamale,
articole de îmbrăcăminte cu protecție solară,
îmbrăcăminte de-a gata, sandale, sariuri,
plastroane pentru cămăși, cămăși, pantofi,
cămăși cu mânecă scurtă, fuste, pantaloni
scurți tip fustă, papuci, furouri (lenjerie de
corp), bretele pentru susținerea șosetelor,
șosete, branțuri, pantofi de sport, maieuri
sport, ciorapi, jachete căptușite (îmbrăcăminte),
costume, flanele/pulovere/hanorace (pulovere),
tricouri cu mânecă scurtă, colanți, bombeuri
pentru încălțăminte, togi, jobene, benzi pentru
manșetele de la pantaloni/curele pentru
jambiere, pantaloni (am.), chiloți, lenjerie de
corp/desuuri, uniforme, pâslari (cizme din pâslă),
văluri (îmbrăcăminte), cozoroace (articole pentru
acoperirea capului), veste/jiletci.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07890
02/11/2022
JEREGHI GHEORGHE, STR.
CHEZĂȘIEI, NR. 6, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07889
02/11/2022
AMZEI DISTRICT S.R.L., STR.
GENERAL CHRISTIAN TELL,
NR. 11, BL. CORP A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

La Mița Biciclista

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

CERAMALL
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
26.04.09
(591) Culori revendicate:verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Containere, articole de transport și ambalare
din metal, materiale de construcții și elemente
din metal, materiale neprocesate sau semiprocesate din metal, cu utilizare nespecificată,
statui și obiecte de artă din metale comune,
structuri și construcții metalice transportabile,
uși, porți, ferestre și jaluzele pentru ferestre din
metal, articole de fierărie, acoperiri metalice,
articole din metal pentru placarea pereților
interiori, articole din metal pentru placarea
pereților, articole din metal pentru placarea
fațadelor, articole din metal pentru placarea
tavanelor, articole metalice folosite în construcții,
baghete decorative din metal, balustrade
din metal, bare din metal, cadre metalice,
cadre structurale (schelete) din metal pentru
construcții, căptușiri din metal, cărămizi pentru
construcții din metal, componente de construcții
(metalice) sub formă de plăci, componente
de construcții din metal pentru construirea
arcadelor, componente metalice fabricate
pentru fundații de clădiri, componente din
metal pentru construirea fațadelor, componente
metalice pentru acoperiș, componente metalice
prefabricate pentru construcții, construcții
cu structuri metalice, construcții cu fațadă
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termoizolantă cu pereți dubli (de metal),
elemente de fațadă din metal, elemente metalice
pentru fațade de clădiri, elemente metalice
pentru tavane, elemente prefabricate din metal
pentru construcții, grilaje metalice, garnituri
metalice pentru construcții, forme metalice
de turnare, îmbrăcăminte pentru construcții
metalice, materiale de întărire din metal pentru
construcții, materiale de construcții (metalice)
sub formă de plăci, materiale de construcții
(metalice) sub formă de foi, materiale de
construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale metalice de întărire pentru construcții,
materiale metalice pentru construcții, mulaje
metalice, matrițe de turnare sub presiune
din metal, matrițe din metal pentru turnarea
produselor din ciment, panouri de acoperire
din metal pentru construirea pereților, panouri
de metal, panouri (rame metalice) folosite
în construcții, căptușeli metalice pentru pereți
(construcții), pardoseli din metal, pardoseli
metalice, pardoseli confecționate din aliaje
metalice, piloni din metal, placaje metalice
pentru pereți, piese turnate din metal pentru
construcții, placări (metalice) pentru construcții,
plăci de perete din metal, plăci de pardoseală
metalice, plăci metalice, plăci metalice pentru
acoperirea pereților, podele metalice, profiluri
metalice, rame metalice pentru construcții,
profile metalice, scânduri din metal pentru
podea, secțiuni de pardoseală confecționate din
metal, structuri metalice, țevi, tuburi și furtunuri
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape, din
metal, țigle metalice, unelte metalice pentru
construcții, unități modulare pentru construcții
din metal, încuietori metalice, mecanisme de
închidere metalice, afișiere metalice, arcade
confecționate din materiale metalice, cadre
metalice (construcții), intrări metalice, ferestre
metalice, uși metalice, cadre structurale din
metal pentru construcții, indicatoare și panouri
de informare și publicitare, din metal, scări și
schele metalice, articole de ambalat, de învelit și
de balotat, din metal, cutii metalice, distribuitoare
din metal, tubulaturi metalice, obiecte de artă
din metale comune, sculpturi în metal, statui din
metale comune, opere (lucrări) de artă sculptate
în metale comune, benzi metalice, blindaje,
borduri metalice, bride metalice, cabluri, fire
și lanțuri, din metal, cleme din metal, cofraje
metalice, conducte metalice, dispozitive de fixare
din metal, materiale de sudură, metale, oțel,
platforme (structuri) metalice, sârmă, suporturi
metalice, șuruburi metalice, tije metalice.
11. Instalații sanitare, alimentare cu apă
și echipamente de salubritate, filtre pentru
uz industrial și casnic, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru

alimente și băuturi, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aparate de iluminat și reflectoare, accesorii
de reglare și siguranță pentru instalații de
apă și gaz, instalații de uscare, accesorii
de iluminat, accesorii de reglaj și siguranță
pentru aparate cu apă, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, accesorii de scurgere
pentru băi, accesorii de uz sanitar, accesorii
pentru baie, accesorii pentru chiuvete, accesorii
pentru instalații sanitare de apă, ansambluri
de iluminat cu leduri pentru firme luminoase,
instalații de încălzire cu apă caldă, instalații
pentru răcirea apei, aparate automatice de
distribuirea apei, aparate de climatizare, aparate
de dezinfectat, aparate de duș, aparate de
dezodorizare, nu de uz personal, aparate de
distribuție de apă pentru uz sanitar, aparate
de încălzire pentru băi, aparate de încălzit,
aparate de reglare a apei, aparate de refrigerare
pentru lichide, aparate de uz sanitar, aparate
pentru filtrarea apei (altele decât mașini), aparate
și instalații sanitare, aparate și instalații de
încălzire, aparate și instalații de iluminat, aparate
și instalații de ventilație, aparate și instalații
de uscare, aparate și mașini pentru purificarea
apei, aprinzătoare, aplice de perete, arzătoare,
boilere și încălzitoare, armături de scurgeri
sanitare pentru băi, articole sanitare realizate
din porțelan, articole sanitare realizate din
piatră, băi de abur, saune și spa-uri (bazine),
bare luminoase, bazine de toaletă, becuri
de iluminat, bideuri, cabine de baie, cabine
pentru duș, capace pentru scaune (părți de
instalații sanitare), capete de duș care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, căzi cu duș, căzi de baie, garnituri de
căzi de baie, chiuvete, instalații de climatizare,
conducte de instalații de apă, conducte de
scurgere pentru căzi, conducte pentru instalații
sanitare, corpuri de iluminat, corpuri de încălzire,
dispozitive de evacuare pentru băi, dispozitive
de încălzire a apei pentru dușuri, dispozitive
de preaplin pentru căzi de baie, dispozitive
de pulverizare care constituie componente ale
instalațiilor de alimentare cu apă, dispozitive de
pulverizat pentru duș (accesorii pentru instalații
de apă), dispozitive de reglare care constituie
componente ale conductelor de apă, dispozitive
de reglare care constituie piese ale aparatelor
de distribuție a apei, dispozitive pentru clătirea
mâinilor, distribuitoare de apă, dopuri din metal
pentru băi, dușuri, duze cu jet pentru circularea
aerului cald în căzi de hidromasaj, duze pentru
instalații de baie, elemente de iluminat, fântâni
arteziene, sisteme de irigare și stropire cu apă,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/11/2022

filtre de apă, fitinguri de reglare pentru țevi de
apă, fitinguri pentru conducte sanitare de apă,
garnituri pentru căzi de baie, încălzitoare de
apă pentru chiuvetă, instalații de baie, instalații
de duș, instalații de climatizare, instalații de
filtrare a apei, instalații de furnizare a apei,
instalații sanitare electrice, instalații sanitare și
de baie și accesorii pentru instalații, lavoare
individuale, obiecte sanitare din oțel inoxidabil,
panouri de duș, regulatoare de presiune pentru
țevi de apă, rezervoare de toaletă, rezervoare
de spălare cu apă, robinete, saune, scaune
de toaletă, seturi de baie cu chiuvetă și
mască cu sertare, supape (robinete), care
constituie componente ale instalațiilor sanitare,
țevi flexibile ca părți ale instalațiilor de apă și
canalizare pentru baie, țevi flexibile ca părți
ale instalațiilor de apă și canalizare pentru
chiuvetă, țevi flexibile ca părți ale instalațiilor
de apă și canalizare pentru duș, toalete, unități
de duș, aparate de uscarea mâinilor pentru
lavabouri, vase de toaletă, uși pentru cabine
de duș, vase și scaune de toaletă vândute la
pachet, instalații industriale de tratare, aparate
de aer condiționat electrice, aparate de aerare,
aparate de dezinfectare, aparate de distribuție
a apei, aparate de purificare a apei, aparate
de răcire electrice, aparate de reglare pentru
instalații de apă, aparate de uscare, aparate
de ventilație, aparate electrice de gătit, aparate
pentru gătit, aparate pentru răcire, congelatoare,
cuptoare și vetre industriale (nu pentru alimente
sau băuturi), dispozitive de încălzit pentru
băi, echipament pentrru procesare chimică,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare, filtre de aer, frigidere, grătare
electrice, hidranți, corpuri de încălzire, instalații
de aer condiționat pentru uz casnic, instalații
pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, instalații de răcire, instalații pentru
toalete, jeturi pentru cadă de baie, lămpi de
iluminat, lustre, lumini decorative, oale electrice,
ornamente pentru iluminat (accesorii), panouri
pentru baie, paravane pentru baie, picioare de
chiuvetă, piedestale pentru vase de toaletă,
piedestaluri pentru chiuvete pentru baie, pisoare
(obiecte sanitare), platforme de duș, plafoniere,
plite, purificatoare de aer, răcitoare, electrice,
radiatoare, rezervoare de apă, robinete pentru
baie, sisteme hvac (încălzirea, ventilarea și
climatizarea aerului), spoturi, stropitoare pentru
duș, supape de control pentru căzi de baie
(accesorii pentru instalații sanitare), supape
de reglaj pentru apă, țevi de scurgere pentru
instalații sanitare, uscătoare de aer, unități de
ventilație, unități de încălzire, uscătoare electrice
pentru mâini, valve de control de nivel, vane
(instalații sanitare), ventilatoare.

17. Garnituri de etanșare, materiale de etanșare

și filtre, conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri
pentru conducte rigide, toate nemetalice,
materiale și articole izolante și opritoare,
țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri
pentru acestea, inclusiv supape, nemetalice,
accesorii (nemetalice) pentru țevi flexibile,
articole și materiale pentru izolare termică,
articole și materiale pentru izolare acustică,
articole și materiale rezistente la apă și
umezeală, articole și materiale rezistente la
foc și pentru prevenirea incendiilor, articole
și materiale pentru izolare electrică, bandă
adezivă, benzi adezive, benzi și filme, benzi
izolante, cauciuc sintetic, chit, compuși maleabili
pentru utilizare la îmbinare și etanșare, compuși
izolatori, compuși pentru umplerea îmbinărilor,
fibră de carbon, fibră de sticlă și vată de
sticlă, elastomeri, fibre minerale, foi de plastic
autoadezive de uz industrial, firnisuri pentru
izolare electrică pentru aplicare pe componente
electronice, foi izolatoare, folie poliuretanică
folosită ca izolație pentru construcții, garnituri,
garnituri de etanșare de uz industrial, gutapercă
neprelucrată și semiprelucrată, gumă, brută
sau semi-prelucrată, hârtie izolantă, materiale
izolante, țesături izolante, material de ambalare,
material de garnituri, materiale de ambalare,
materiale de etanșare, materiale izolatoare,
materiale pentru amortizare și ambalare,
amortizoare pentru vibrații, materiale pentru
etanșare și izolare, materiale plastice sub
formă de plăci, folii, blocuri, tije și tuburi,
materiale țesute din fibre ceramice folosite ca
izolații, membrane polimerice, membrane și
materiale de filtrare sintetice semiprocesate,
panouri izolante, plăci izolante, poliester, plastic
extrudat în formă de bare, blocuri, pelete, tije
și tuburi utilizate în procesele de fabricație,
rășini extrudate, rășini folosite la formarea
unei pelicule întărite pe pereți, rășini folosite
la formarea unei pelicule rezistente la praf
pe podele, sticlă acrilică, semiprelucrată,
sticlă organică, semiprelucrată, substanțe
plastice semifabricate, vopsele izolatoare
pentru pereți, articole termoizolante, căptușeli
nemetalice pentru plafoane, conducte izolatoare
nemetalice, dispozitive de etanșare nemetalice,
materiale de etanșare, fitinguri nemetalice
pentru țevi, inele de etanșare nemetalice,
învelișuri industriale (izolație), izolatori, materiale
plastice semiprelucrate, membrane de etanșare
nemetalice, profiluri de etanșare nemetalice,
racorduri, spumă poliuretanică pentru izolare,
substanțe izolante, vată de sticlă pentru izolații,
vopsele izolante.
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19. Materiale și elemente de construcție și

edificare, nemetalice, statui și obiecte de
artă din piatră, beton și marmură, incluse
în această clasă, structuri și construcții
nemetalice transportabile, uși, porți, ferestre
și cadre nemetalice pentru ferestre, acoperiri
nemetalice (construcții), acoperiri nemetalice
pentru plafoane, acoperișuri nemetalice,
agregate, amestec de mortar, amestecuri de
ciment, articole decorative din beton turnat,
articole din ceramică pentru construcții, bare
din lemn, beton, elemente de construcție din
beton, pietre calcaroase, cărămizi, căptușeli
pentru pardoseală, carton pentru construcție,
chit, ciment, plăci din ciment, componente
de construcție pentru fațade din materiale
nemetalice,
componente
de
construcție
prefabricate nemetalice, componente de
construcție din lemn, componente de construcții
din imitație de lemn, compoziții de tencuială
pentru utilizare în construcții, conducte rigide
și supape pentru acestea, nemetalice, consolă
din materiale nemetalice, dale, dale de
perete, nemetalice, dale de lemn, dale de
piatră, dale din ceramică, dale din marmură,
dale nemetalice, dale și plăci din piatră
naturală, dușumele nemetalice, ecrane din sticlă,
elemente de construcție din lemn, elemente de
construcție din plastic, elemente de construcție
prefabricate nemetalice, elemente de fațadă
din materiale nemetalice, elemente decorative,
nu din metal, pentru construcții, elemente
prefabricate, nemetalice, pentru construcții,
elemente structurale de susținere nemetalice,
elemente structurale din sticlă, finisaje din lemn,
finisaje texturate din beton, placaj din foi de
lemn, frize (elemente nemetalice de construcție),
ghips, gresie pentru construcții, gresie, gresie
pentru baie nemetalică, tuburi din gresie, grilaje
(nemetalice), grinzi, grinzi nemetalice pentru
construcții, îmbinări din lemn, hârtie pentru
construcții, ipsos, lemn și lemn artificial, lemn
de construcție, materiale aglomerate de pietre,
materiale de construcție din piatră naturală,
materiale de construcții nemetalice, materiale de
construcții nemetalice pentru nivelare, materiale
de construcții din fibre minerale, materiale de
constructii, din lemn, materiale de separare
nemetalice, materiale, nu din metal, pentru
construcții, materiale și elemente pentru clădiri
și construcții, fabricate din smoală, gudron,
bitum sau asfalt, materiale și elemente pentru
clădiri și construcții, fabricate din nisip, piatră,
rocă, argilă, minerale și beton, materiale și
elemente pentru clădiri și construcții, fabricate
din lemn și lemn artificial, materiale sintetice
pentru confecționarea de pardoseli sau căptușeli
pentru ziduri, minerale folosite în construcții,

panouri de construcții realizate din lemn și
rășini hidroizolante, mozaicuri pentru construcții,
panouri de placare din materiale nemetalice,
panouri de placare nemetalice, panouri din lemn,
panouri din plăci aglomerate ignifuge folosite
în construcții, panouri nemetalice, panouri
nemetalice pentru pereți, parchet, pardoseală
laminată, nu din metal, pardoseli nemetalice,
pavaj, pereți (nemetalici), piatră, piatră, rocă,
argilă și minerale, piese turnate nemetalice,
plăci aglomerate, placaje de piatră (materiale
de construcții), placaje din lemn, plăci ceramice,
plăci artistice de mozaic realizate din marmură,
plăci aglomerate pentru utilizare în construcții,
plăci ceramice pentru pardosirea clădirilor, plăci
ceramice pentru pardoseli exterioare, plăci
ceramice pentru perete, plăci ceramice pentru
pereți interiori, plăci ceramice pentru pereți
exteriori, plăci ceramice pentru podea, plăci
ceramice smălțuite, plăci ceramice smălțuite
pentru perete, plăci de lemn, plăci de ghips,
plăci de ipsos, plăci de lemn pentru podele, plăci
de lemn pentru construcție, plăci de marmură,
plăci de mortar, plăci de mozaic, plăci de
mozaic pentru pereți, plăci de mozaic pentru
podele, plăci de parchet flotant, nemetalice,
plăci de parchet laminat, plăci de pavaj, plăci
din beton, plăci din lemn, plăci din piatră
naturală, plăci nemetalice pentru pardoseală,
plăci nemetalice pentru placarea tavanelor, plăci
nemetalice pentru fațade folosite în construcții,
plăcuțe ceramice pentru podele și fațadă, plăcuțe
din ceramice pentru podele și placare, podele
din beton, podele din lemn artificial, podele din
cauciuc, produse pentru pavare (nemetalice),
produse de umplutură pentru repararea pereților,
șape pentru pardoseli, scânduri, schele, șipci
nemetalice, smoală, gudron, bitum și asfalt,
structuri compozite nemetalice pentru pavarea
suprafețelor, suprafețe texturate pentru pereți,
teracotă, tencuieli (materiale de construcții),
țigle.
20. Adăposturi și paturi pentru animale, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, mobilă și
mobilier, recipiente și dispozitive de închidere
și suporturi pentru acestea, nemetalice, scări și
trepte mobile, nu din metal, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, accesorii din materiale
plastice pentru uși, accesorii (nemetalice) pentru
dulapuri, accesorii, nu din metal, pentru jaluzele,
accesorii pentru baie sub formă de mobilier,
accesorii pentru mobilier, care nu sunt din
metal, accesorii pentru perdele, obiecte de
artă din lemn, din ceară, din ghips sau din
materiale plastice), așternuturi (cu excepția
lenjeriei de pat), balamale nemetalice, bănci,
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bare pentru rafturi (mobilier), benzi decorative
din materiale plastice pentru canturi utilizate
pentru mobilier încastrat, benzi decorative din
lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier
la comandă, birouri și mese, busturi din
lemn, ceară, ghips sau materiale plastice,
cleme de cabluri sau tuburi din materiale
plastice, cadre (rame), canapele, capace
combinate pentru recipiente (nemetalice și
nu pentru uz casnic sau bucătărie), cârlige
nemetalice, cleme nemetalice, comode, console
(mobilier), containere nemetalice, corpuri de
bucătărie, coșuri de depozitare (mobilier), coșuri,
nemetalice, cuie nemetalice, cuiere de haine,
cutii asamblate pentru ambalat (lemn), cutii
asamblate pentru ambalat (plastic), cutii de
plastic decorative, cutii din lemn, cutii din plastic,
cutii pentru depozitare, nu din metal, decorații
pentru masă (ornamente) confecționate din
lemn, decorațiuni adezive de perete, din lemn,
decorațiuni din ceramică pentru uși, dispozitive
de fixare nemetalice, dispozitive de fixare pentru
țevi, conectori și suporturi, nu din metal, discuri
și plăci de suport, nu din metal, dispozitive de
închidere pentru recipiente (nemetalice), dopuri
nemetalice, dulapuri (mobilier), dulapuri pentru
toaletă, garnituri pentru uși, porți și ferestre,
nu din metal, elemente de mobilier, elemente
de legătură nemetalice pentru mobilier, etajere,
fildeș, fișiere (mobilier), fotolii, grilaje din lemn,
huse adaptate pentru mobilier, închizătoare
pentru uși, nu din metal, neelectrice, încuietori
și chei, nu din metal, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
lăzi și palete, nu din metal, mânere nemetalice
pentru mobilier, mijloace de fixare pentru
cabluri, conectori și suporturi, nu din metal,
măsuțe, materiale profilate pentru mobilier,
mese, mobilier de baie, mobilier de baie modular,
mobilier de exterior, mobilier de expunere,
mobilier de uz casnic, mobilier pentru casă,
birou și grădină, noptiere, oglinzi de baie, oglinzi
(sticlă argintată), palete de transport, nemetalice,
panouri de mobilier, panouri decorative din
lemn (mobilier), panouri pentru mobilier, paturi,
așternuturi, saltele și perne, pereți despărțitori
(mobilier), perne (tapițerie), piedestaluri, piese
de mobilier, plăci confecționate din lemn, placi
de identitate, nemetalice, plăci decorative din
ceară, plăci decorative din ipsos, plăci decorative
din materiale plastice, plăcuțe personalizate,
nemetalice, pentru vehicule, rafturi de mobilă,
rame, recipiente, nu din metal, pentru depozitare,
saltele, scări de lemn sau din materiale plastice,
scaune, șifonier, sisteme de afișare, standuri de
prezentare, suporturi nemetalice pentru mobilier,
suprafețe de lucru, șuruburi nemetalice, tăvi
nemetalice, măsuțe de toaletă, umerașe și cuiere

pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier) și
cârlige pentru îmbrăcăminte, unități de mobilier,
unități de depozitare (mobilier), unități (mobilier),
uși de mobile, unități pentru perete (mobilier),
ventile, nu din metal, vitrine, dulapuri pentru
baie, carlige nemetalice pentru baie, mobilier din
materiale plastice pentru baie, scaune pentru
baie, distanțiere pentru plăci, plăcuțe decorative
murale (mobilier), nu din materiale textile, benzi
de lemn, agățătoare de perete din materiale
nemetalice, caschete confecționate din sidef,
mobilier metalic, mobilier din lemn, mobilier
pentru depozitare, module metalice demontabile
(mobilier), module nemetalice demontabile
(mobilier), panouri de afișare, stelaje de sticle,
suporturi de mobilier nemetalice.
21. Statui, figurine, plăci și obiecte de artă
din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
incluse în această clasă, ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
veselă, articole de bucătărie și recipiente, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, articole de sticlărie,
articole de porțelan pentru uz decorativ, obiecte
de artă din porțelan, pamânt ars sau sticlă,
busturi din porțelan, ceramică, faianță, teracotă
sau sticlă, decorațiuni de perete din teracotă,
decorațiuni de perete din porțelan, figurine
ornamentale confecționate din porțelan, figurine
ornamentale confecționate din sticlă, lucrări de
artă din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, figurine realizate din ceramică, modele
ornamentale confecționate din porțelan, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, ornamente
din cristal, ornamente din ceramică, plăci
de ceramică, plăci din porțelan, plăci din
sticlă, statui din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, sticlă ornamentală, sticle
cu nisip decorative, bare de sticlă, nu pentru
construcții, fibră de sticlă, fire de sticlă, cu
excepția celor pentru uz textil, foi de sticlă
neprelucrată, opal, panouri din sticlă (articol
semiprelucrat), plăci de sticlă, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei folosite
în construcții, sticlă colorată semiprelucrată,
sticlă decorativă, nu pentru construcții, sticlă
semiprelucrată, vată de sticlă, alta decât cea
pentru izolații, coșuri pentru plante, ghivece
de ceramică, ghivece de flori, ghivece de flori
din porțelan, recipiente pentru flori, vaze, vase
din lut, aplicatoare de ceară pentru podea,
montabile pe un mâner de mop, boluri, bureți
metalici, bureți, castroane, chiuvete, cuve pentru
clătit, dispozitive de lustruit podele (neelectrice),
instrumente abrazive pentru utilizare în bucătărie
(curățare), aparate și mașini neelectrice de
lustruit, de uz casnic, mături, perii și articole
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pentru confecționarea periilor, ustensile de
curățenie pentru toaletă și baie, suporturi
ajustate pentru hârtie de șters, uscat, lustruit
și curățat, lăzi de gunoi, perii de toaletă, găleți
pentru baie, bureți de baie, acoperitoare pentru
alimente, izolante și pliabile, borcane, căni,
capace izolante pentru farfurii și vase, caserole
(veselă), castroane biodegradabile, ceainice,
cești, produse ceramice pentru menaj, clești de
servit, coșuri din metal comun de uz domestic,
cratițe, cupe, cutii de sticlă, cutii de porțelan,
cutii de ceramică, cutii emailate, distribuitoare
ajustate pentru hârtie de șters, uscat, lustruit și
curățat, farfurii, elemente de fixare pentru fața
de masă, obiecte din faianță, farfurii decorative,
farfurii suvenir, forme de copt, forme de prăjituri,
forme de tort, linguri de amestecat (ustensile de
bucătărie), linguri pentru gătit și servit, oale de
gătit, ornamente speciale de masă sub formă de
sfeșnic cu mai multe brațe, din metale prețioase,
pahare, vase de băut și articole pentru baruri,
palete neelectrice de uz casnic, produse de
olărie, produse din sticlă de uz casnic, raclete
pentru tigăi și oale, răzătoare, râșnițe manuale
de uz casnic, sticle, recipiente ceramică,
recipiente (baloane de sticlă), recipiente de
uz casnic, recipiente industriale din porțelan
pentru ambalare, recipiente industriale din
sticlă pentru ambalare, recipiente din piatră
artificială pentru uz casnic, recipiente pentru
depozitarea alimentelor, recipiente termoizolante
pentru alimente, servicii (veselă), set recipiente
de bucătărie, solnițe, sosiere, site, spatule,
strecurători, supiere, suporturi de căni, suporturi
de pahare, altele decât din hârtie și material
textil, suporturi pentru veselă, suporturi pentru
ustensile de bucătărie, tăvi de uz casnic, teluri,
tigăi, tocătoare, untiere, urne, ustensile casnice
și de bucătărie, ustensile de menaj, vase, vase
de ceramică, vase de lut, vase din sticlă, veselă
(ustensile de uz casnic), veselă din ceramică,
veselă, cupe, altele decât cele din metale
prețioase, cupe confecționate din ceramică,
pahare (veselă de băut), cutii de ceramică
pentru monede, pușculițe din ceramică, pușculițe
din metal, articole pentru curățarea dentară,
dozatoare de gel de duș, dozatoare de săpun,
recipiente din materiale țesute, recipiente pentru
cosmetice, recipiente pentru săpun, dispensere
de ață dentară, distribuitoare de pastă de dinți,
pulverizatoare pentru curățarea gingiilor și a
dinților, recipiente pentru produse de curățare a
dinților, acvarii și vivarii, articole pentru controlul
dăunătorilor și paraziților, boluri pentru hrănirea
și adăparea animalelor de companie, colivii
pentru păsări, cuști metalice de uz casnic,
recipiente din plastic pentru distribuirea de
produse de băut animalelor de companie, vase

de mâncare pentru animale de casă, dispozitive
pentru întins haine, suporturi de uscat rufe, rame
pentru uscarea și menținerea formei articolelor
de îmbrăcăminte, bare pentru prosoape, bazine
(recipiente), căzi, coșuri pentru prosoape,
distribuitoare de lichide pentru utilizare cu sticle,
distribuitoare pentru cosmetice, etajere pentru
cadă din material plastic, inele pentru prosoape,
lavoare (lighene, nu părți ale instalațiilor
sanitare), rafturi pentru cosmetice, rafturi pentru
prosoape, recipiente pentru loțiuni, goale, de
uz casnic, savoniere, vase din ceramică,
aparate neelectrice pentru lustruirea podelelor,
aparate de ceruit neelectrice, sticlă care reflectă
căldura (semiprelucrată), sculpturi din sticlă,
sticlă colorată decorativă, porțelanuri, porțelan
decorativ, ornamente din sticlă, mozaicuri din
sticlă, cu excepția celor pentru construcții,
suporturi de uscat haine, suporturi pentru perii
de toaletă, lavoare pentru baie (chiuvete),
recipiente pentru bucătărie, capace pentru vase,
cârpe pentru curățare, coșuri de uz casnic,
cutii metalice pentru depozitare, forme de
bucătărie, găleți de uz domestic, inele pentru
prosoape (accesorii de baie), instrumente de
uz casnic, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, mixere
neelectrice de uz casnic, mopuri, recipiente
pentru menaj sau bucătărie, suporturi pentru
săpun, ornamente de ceramică, palete de uz
casnic, produse pentru periat, pubele menajere,
răcitoare (recipiente neelectrice), raclete de uz
casnic, râșnițe neelectrice, recipiente izolate
pentru uz casnic, sticle (recipiente), perii de
toaletă, truse de toaletă, ustensile de bucătărie.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală
de
calculatoare,
servicii
de
informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), organizare de
programe de fidelizare a clienților în scopuri
comerciale, promoționale sau publicitare,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), promovarea produselor și serviciilor
prin sponsorizare, furnizare și închiriere de
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spațiu, timpi și mijloace de publicitate, servicii
de agenţii de import și export, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la materiale
de construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, regruparea în avantajul terților
a produselor de tipul: containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte
de artă din metale comune, structuri și
construcții metalice transportabile, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, acoperiri metalice, articole
din metal pentru placarea pereților interiori,
articole din metal pentru placarea pereților,
articole din metal pentru placarea fațadelor,
articole din metal pentru placarea tavanelor,
articole metalice folosite în construcții, baghete
decorative din metal, balustrade din metal, bare
din metal, cadre metalice, cadre structurale
(schelete) din metal pentru construcții, căptușiri
din metal, cărămizi pentru construcții din
metal, componente de construcții (metalice) sub
formă de plăci, componente de construcții din
metal pentru construirea arcadelor, componente
metalice fabricate pentru fundații de clădiri,
componente din metal pentru construirea
fațadelor, componente metalice pentru acoperiș,
componente metalice prefabricate pentru
construcții, construcții cu structuri metalice,
construcții cu fațadă termoizolantă cu pereți
dubli (de metal), elemente de fațadă din metal,
elemente metalice pentru fațade de clădiri,
elemente metalice pentru tavane, elemente
prefabricate din metal pentru construcții, grilaje
metalice, garnituri metalice pentru construcții,
forme metalice de turnare, îmbrăcăminte pentru
construcții metalice, materiale de întărire din
metal pentru construcții, materiale de construcții
(metalice) sub formă de plăci, materiale de
construcții (metalice) sub formă de foi, materiale
de construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale metalice de întărire pentru construcții,
materiale metalice pentru construcții, mulaje
metalice, matrițe de turnare sub presiune
din metal, matrițe din metal pentru turnarea
produselor din ciment, panouri de acoperire
din metal pentru construirea pereților, panouri
de metal, panouri (rame metalice) folosite
în construcții, căptușeli metalice pentru pereți
(construcții), pardoseli din metal, pardoseli
metalice, pardoseli confecționate din aliaje
metalice, piloni din metal, placaje metalice
pentru pereți, piese turnate din metal pentru
construcții, placări (metalice) pentru construcții,

plăci de perete din metal, plăci de pardoseală
metalice, plăci metalice, plăci metalice pentru
acoperirea pereților, podele metalice, profiluri
metalice, rame metalice pentru construcții,
profile metalice, scânduri din metal pentru
podea, secțiuni de pardoseală confecționate din
metal, structuri metalice, țevi, tuburi și furtunuri
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape, din
metal, țigle metalice, unelte metalice pentru
construcții, unități modulare pentru construcții
din metal, încuietori metalice, mecanisme de
închidere metalice, afișiere metalice, arcade
confecționate din materiale metalice, cadre
metalice (construcții), intrări metalice, ferestre
metalice, uși metalice, cadre structurale din
metal pentru construcții, construcții cu structuri
metalice, componente metalice prefabricate
pentru construcții, componente de construcții din
metal pentru construirea arcadelor, elemente
prefabricate din metal pentru construcții,
indicatoare și panouri de informare și publicitare,
din metal, scări și schele metalice, structuri
metalice, articole de ambalat, de învelit și de
balotat, din metal, cutii metalice, distribuitoare
din metal, tubulaturi metalice, obiecte de artă
din metale comune, sculpturi în metal, statui
din metale comune, opere (lucrări) de artă
sculptate în metale comune, benzi metalice,
blindaje, borduri metalice, bride metalice, cabluri,
fire și lanțuri, din metal, cleme din metal,
cofraje metalice, conducte metalice, dispozitive
de fixare din metal, materiale de sudură,
metale, oțel, platforme (structuri) metalice,
sârmă, suporturi metalice, șuruburi metalice,
tije metalice, instalații sanitare, alimentare
cu apă și echipamente de salubritate, filtre
pentru uz industrial și casnic, echipamente
de gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru
alimente și băuturi, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aparate de iluminat și reflectoare, accesorii
de reglare și siguranță pentru instalații de
apă și gaz, instalații de uscare, accesorii
de iluminat, accesorii de reglaj și siguranță
pentru aparate cu apă, accesorii de scurgere
pentru articole sanitare, accesorii de scurgere
pentru băi, accesorii de uz sanitar, accesorii
pentru baie, accesorii pentru chiuvete, accesorii
pentru instalații sanitare de apă, ansambluri
de iluminat cu leduri pentru firme luminoase,
instalații de încălzire cu apă caldă, instalații
pentru răcirea apei), aparate automatice de
distribuirea apei, aparate de climatizare, aparate
de dezinfectat, aparate de duș, aparate de
dezodorizare, nu de uz personal, aparate de
distribuție de apă pentru uz sanitar, aparate
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de încălzire pentru băi, aparate de încălzit,
aparate de reglare a apei, aparate de refrigerare
pentru lichide, aparate de uz sanitar, aparate
pentru filtrarea apei (altele decât mașini), aparate
și instalații sanitare, aparate și instalații de
încălzire, aparate și instalații de iluminat, aparate
și instalații de ventilație, aparate și instalații
de uscare, aparate și mașini pentru purificarea
apei, aprinzătoare, aplice de perete, arzătoare,
boilere și încălzitoare, armături de scurgeri
sanitare pentru băi, articole sanitare realizate
din porțelan, articole sanitare realizate din
piatră, băi de abur, saune și spa-uri (bazine),
bare luminoase, bazine de toaletă, becuri
de iluminat, bideuri, cabine de baie, cabine
pentru duș, capace pentru scaune (părți de
instalații sanitare), capete de duș care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, căzi cu duș, căzi de baie, garnituri de
căzi de baie, chiuvete, instalații de climatizare,
instalații de conducte de apă, conducte de
scurgere pentru căzi, conducte pentru instalații
sanitare, corpuri de iluminat, corpuri de încălzire,
dispozitive de evacuare pentru băi, dispozitive
de încălzire a apei pentru dușuri, dispozitive
de preaplin pentru căzi de baie, dispozitive
de pulverizare care constituie componente ale
instalațiilor de alimentare cu apă, dispozitive de
pulverizat pentru duș (accesorii pentru instalații
de apă), dispozitive de reglare care constituie
componente ale conductelor de apă, dispozitive
de reglare care constituie piese ale aparatelor
de distribuție a apei, dispozitive pentru clătirea
mâinilor, distribuitoare de apă, dopuri din metal
pentru băi, dușuri, duze cu jet pentru circularea
aerului cald în căzi de hidromasaj, duze pentru
instalații de baie, elemente de iluminat, fântâni
arteziene, sisteme de irigare și stropire cu apă,
filtre de apă, fitinguri de reglare pentru țevi de
apă, fitinguri pentru conducte sanitare de apă,
garnituri pentru căzi de baie, încălzitoare de apă
pentru chiuvetă, instalații de baie, instalații de
duș, instalații de climatizare, instalații de filtrare
a apei, instalații de furnizare a apei, instalații
sanitare electrice, instalații sanitare și de baie
și accesorii pentru instalații, lavoare individuale,
obiecte sanitare din oțel inoxidabil, panouri de
duș, regulatoare de presiune pentru țevi de apă,
rezervoare de toaletă, rezervoare de spălare
cu apă, robinete, saune, scaune de toaletă,
seturi de baie cu chiuvetă și mască cu sertare,
supape (robinete), care constituie componente
ale instalațiilor sanitare, țevi flexibile ca părți ale
instalațiilor de apă și canalizare pentru baie,
țevi flexibile ca părți ale instalațiilor de apă
și canalizare pentru chiuvetă, țevi flexibile ca
părți ale instalațiilor de apă și canalizare pentru
duș, toalete, unități de duș, aparate de uscarea

mâinilor pentru lavabouri, vase de toaletă, uși
pentru cabine de duș, vase și scaune de toaletă
vândute la pachet, instalații industriale de tratare,
aparate de aer condiționat electrice, aparate
de aerare, aparate de dezinfectare, aparate
de distribuție a apei, aparate de iluminat și
reflectoare, aparate de purificare a apei, aparate
de răcire electrice, aparate de reglare pentru
instalații de apă, aparate de uscare, aparate
de ventilație, aparate electrice de gătit, aparate
pentru gătit, aparate pentru răcire, congelatoare,
cuptoare și vetre industriale (nu pentru alimente
sau băuturi), dispozitive de încălzit pentru
băi, echipament pentrru procesare chimică,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare, filtre de aer, frigidere, grătare
electrice, hidranți, corpuri de încălzire, instalații
de aer condiționat pentru uz casnic, instalații
pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, instalații de răcire, instalații pentru
toalete, jeturi pentru cadă de baie, lămpi de
iluminat, lustre, lumini decorative, oale electrice,
ornamente pentru iluminat (accesorii), panouri
pentru baie, paravane pentru baie, picioare de
chiuvetă, piedestale pentru vase de toaletă,
piedestaluri pentru chiuvete pentru baie, pisoare
(obiecte sanitare), platforme de duș, plafoniere,
plite, purificatoare de aer, răcitoare, electrice,
radiatoare, rezervoare de apă, robinete pentru
baie, sisteme hvac (încălzirea, ventilarea și
climatizarea aerului), spoturi, stropitoare pentru
duș, supape de control pentru căzi de baie
(accesorii pentru instalații sanitare), supape
de reglaj pentru apă, țevi de scurgere pentru
instalații sanitare, uscătoare de aer, unități
de ventilație, unități de încălzire, uscătoare
electrice pentru mâini, valve de control de nivel,
vane (instalații sanitare), ventilatoare, garnituri
de etanșare, materiale de etanșare și filtre,
conducte, tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile
lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru conducte
rigide, toate nemetalice, materiale și articole
izolante și opritoare, țevi, tuburi și furtunuri
flexibile și garnituri pentru acestea, inclusiv
supape, nemetalice, accesorii (nemetalice)
pentru țevi flexibile, articole și materiale pentru
izolare termică, articole și materiale pentru
izolare acustică, articole și materiale rezistente la
apă și umezeală, articole și materiale rezistente
la foc și pentru prevenirea incendiilor, articole
și materiale pentru izolare electrică, bandă
adezivă, benzi adezive, benzi și filme, benzi
izolante, cauciuc sintetic, chit, compuși maleabili
pentru utilizare la îmbinare și etanșare, compuși
izolatori, compuși pentru umplerea îmbinărilor,
fibră de carbon, fibră de sticlă și vată de
sticlă, elastomeri, fibre minerale, foi de plastic
autoadezive de uz industrial, firnisuri pentru
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izolare electrică pentru aplicare pe componente
electronice, foi izolatoare, folie poliuretanică
folosită ca izolație pentru construcții, garnituri,
garnituri de etanșare de uz industrial, gutapercă
neprelucrată și semiprelucrată, gumă, brută
sau semi-prelucrată, hârtie izolantă, materiale
izolante, țesături izolante, material de ambalare,
material de garnituri, materiale de ambalare,
materiale de etanșare, materiale izolatoare,
materiale pentru amortizare și ambalare,
amortizoare pentru vibrații, materiale pentru
etanșare și izolare, materiale plastice sub
formă de plăci, folii, blocuri, tije și tuburi,
materiale țesute din fibre ceramice folosite ca
izolații, membrane polimerice, membrane și
materiale de filtrare sintetice semiprocesate,
panouri izolante, plăci izolante, poliester, plastic
extrudat în formă de bare, blocuri, pelete, tije
și tuburi utilizate în procesele de fabricație,
rășini extrudate, rășini folosite la formarea
unei pelicule întărite pe pereți, rășini folosite
la formarea unei pelicule rezistente la praf
pe podele, sticlă acrilică, semiprelucrată,
sticlă organică, semiprelucrată, substanțe
plastice semifabricate, vopsele izolatoare
pentru pereți, articole termoizolante, căptușeli
nemetalice pentru plafoane, conducte izolatoare
nemetalice, dispozitive de etanșare nemetalice,
materiale de etanșare, fitinguri nemetalice
pentru țevi, inele de etanșare nemetalice,
învelișuri industriale (izolație), izolatori, materiale
plastice semiprelucrate, membrane de etanșare
nemetalice, profiluri de etanșare nemetalice,
racorduri, spumă poliuretanică pentru izolare,
substanțe izolante, vată de sticlă pentru izolații,
vopsele izolante, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, statui și
obiecte de artă din piatră, beton și marmură,
incluse în această clasă, structuri și construcții
nemetalice transportabile, uși, porți, ferestre
și cadre nemetalice pentru ferestre, acoperiri
nemetalice (construcții), acoperiri nemetalice
pentru plafoane, acoperișuri nemetalice,
agregate, amestec de mortar, amestecuri de
ciment, articole decorative din beton turnat,
articole din ceramică pentru construcții, bare
din lemn, beton, elemente de construcție din
beton, pietre calcaroase, cărămizi, căptușeli
pentru pardoseală, carton pentru construcție,
chit, ciment, plăci din ciment, componente
de construcție pentru fațade din materiale
nemetalice,
componente
de
construcție
prefabricate nemetalice, componente de
construcție din lemn, componente de construcții
din imitație de lemn, compoziții de tencuială
pentru utilizare în construcții, conducte rigide
și supape pentru acestea, nemetalice, consolă
din materiale nemetalice, dale, dale de

perete, nemetalice, dale de lemn, dale de
piatră, dale din ceramică, dale din marmură,
dale nemetalice, dale și plăci din piatră
naturală, dușumele nemetalice, ecrane din sticlă,
elemente de construcție din lemn, elemente de
construcție din plastic, elemente de construcție
prefabricate nemetalice, elemente de fațadă
din materiale nemetalice, elemente decorative,
nu din metal, pentru construcții, elemente
prefabricate nemetalice pentru construcții,
elemente structurale de susținere nemetalice,
elemente structurale din sticlă, finisaje din lemn,
finisaje texturate din beton, placaj din foi de
lemn, frize (elemente nemetalice de construcție),
ghips, gresie pentru construcții, gresie, gresie
pentru baie nemetalică, tuburi din gresie, grilaje
(nemetalice), grinzi, grinzi nemetalice pentru
construcții, îmbinări din lemn, hârtie pentru
construcții, ipsos, lemn și lemn artificial, lemn
de construcție, materiale aglomerate de pietre,
materiale de construcție din piatră naturală,
materiale de construcții nemetalice, materiale de
construcții nemetalice pentru nivelare, materiale
de construcții din fibre minerale, materiale de
constructii, din lemn, materiale de separare
nemetalice, materiale, nu din metal, pentru
construcții, materiale și elemente pentru clădiri
și construcții, fabricate din smoală, gudron,
bitum sau asfalt, materiale și elemente pentru
clădiri și construcții, fabricate din nisip, piatră,
rocă, argilă, minerale și beton, materiale și
elemente pentru clădiri și construcții, fabricate
din lemn și lemn artificial, materiale sintetice
pentru confecționarea de pardoseli sau căptușeli
pentru ziduri, minerale folosite în construcții,
panouri de construcții realizate din lemn și
rășini hidroizolante, mozaicuri pentru construcții,
panouri de placare din materiale nemetalice,
panouri de placare nemetalice, panouri din lemn,
panouri din plăci aglomerate ignifuge folosite
în construcții, panouri nemetalice, panouri
nemetalice pentru pereți, parchet, pardoseală
laminată, nu din metal, pardoseli nemetalice,
pavaj, pereți (nemetalici), piatră, piatră, rocă,
argilă și minerale, piese turnate nemetalice,
plăci aglomerate, placaje de piatră (materiale
de construcții), placaje din lemn, plăci ceramice,
plăci artistice de mozaic realizate din marmură,
plăci aglomerate pentru utilizare în construcții,
plăci ceramice pentru pardosirea clădirilor, plăci
ceramice pentru pardoseli exterioare, plăci
ceramice pentru perete, plăci ceramice pentru
pereți interiori, plăci ceramice pentru pereți
exteriori, plăci ceramice pentru podea, plăci
ceramice smălțuite, plăci ceramice smălțuite
pentru perete, plăci de lemn, plăci de ghips,
plăci de ipsos, plăci de lemn pentru podele, plăci
de lemn pentru construcție, plăci de marmură,
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plăci de mortar, plăci de mozaic, plăci de
mozaic pentru pereți, plăci de mozaic pentru
podele, plăci de parchet flotant, nemetalice,
plăci de parchet laminat, plăci de pavaj, plăci
din beton, plăci din lemn, plăci din piatră
naturală, plăci nemetalice pentru pardoseală,
plăci nemetalice pentru placarea tavanelor, plăci
nemetalice pentru fațade folosite în construcții,
plăcuțe ceramice pentru podele și fațadă, plăcuțe
din ceramice pentru podele și placare, podele
din beton, podele din lemn artificial, podele din
cauciuc, produse pentru pavare (nemetalice),
produse de umplutură pentru repararea pereților,
șape pentru pardoseli, scânduri, schele, șipci
nemetalice, smoală, gudron, bitum și asfalt,
structuri compozite nemetalice pentru pavarea
suprafețelor, suprafețe texturate pentru pereți,
teracotă, tencuieli (materiale de construcții),
țigle, adăposturi și paturi pentru animale, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, mobilă și
mobilier, recipiente și dispozitive de închidere
și suporturi pentru acestea, nemetalice, scări și
trepte mobile, nu din metal, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, accesorii din materiale
plastice pentru uși, accesorii (nemetalice) pentru
dulapuri, accesorii, nu din metal, pentru jaluzele,
accesorii pentru baie sub formă de mobilier,
accesorii pentru mobilier, care nu sunt din metal,
accesorii pentru perdele, obiecte de artă din
lemn, din ceară, din ghips sau din materiale
plastice, așternuturi (cu excepția lenjeriei de pat),
balamale nemetalice, bănci, bare pentru rafturi
(mobilier), benzi decorative din materiale plastice
pentru canturi utilizate pentru mobilier încastrat,
benzi decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier la comandă, birouri și mese,
busturi din lemn, ceară, ghips sau materiale
plastice, cleme de cabluri sau tuburi din
materiale plastice, cadre (rame), canapele,
capace combinate pentru recipiente (nemetalice
și nu pentru uz casnic sau bucătărie), cârlige
nemetalice, cleme nemetalice, comode, console
(mobilier), containere nemetalice, corpuri de
bucătărie, coșuri de depozitare (mobilier), coșuri,
nemetalice, cuie nemetalice, cuiere de haine,
cutii asamblate pentru ambalat (lemn), cutii
asamblate pentru ambalat (plastic), cutii de
plastic decorative, cutii din lemn, cutii din plastic,
cutii pentru depozitare, nu din metal, decorații
pentru masă (ornamente) confecționate din
lemn, decorațiuni adezive de perete, din lemn,
decorațiuni din ceramică pentru uși, dispozitive
de fixare nemetalice, dispozitive de fixare pentru
țevi, conectori și suporturi, nu din metal, discuri
și plăci de suport, nu din metal, dispozitive de
închidere pentru recipiente (nemetalice), dopuri

nemetalice, dulapuri (mobilier), dulapuri pentru
toaletă, garnituri pentru uși, porți și ferestre,
nu din metal, elemente de mobilier, elemente
de legătură nemetalice pentru mobilier, etajere,
fildeș, fișiere (mobilier), fotolii, grilaje din lemn,
huse adaptate pentru mobilier, închizătoare
pentru uși, nu din metal, neelectrice, încuietori
și chei, nu din metal, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
lăzi și palete, nu din metal, mânere nemetalice
pentru mobilier, mijloace de fixare pentru
cabluri, conectori și suporturi, nu din metal,
măsuțe, materiale profilate pentru mobilier,
mese, mobilier de baie, mobilier de baie modular,
mobilier de exterior, mobilier de expunere,
mobilier de uz casnic, mobilier pentru casă,
birou și grădină, noptiere, oglinzi de baie, oglinzi
(sticlă argintată), palete de transport, nemetalice,
panouri de mobilier, panouri decorative din
lemn (mobilier), panouri pentru mobilier, paturi,
așternuturi, saltele și perne, pereți despărțitori
(mobilier), perne (tapițerie), piedestaluri, piese
de mobilier, plăci confecționate din lemn, placi
de identitate, nemetalice, plăci decorative din
ceară, plăci decorative din ipsos, plăci decorative
din materiale plastice, plăcuțe personalizate,
nemetalice, pentru vehicule, rafturi de mobilă,
rame, recipiente, nu din metal, pentru depozitare,
saltele, scări de lemn sau din materiale plastice,
scaune, șifonier, sisteme de afișare, standuri de
prezentare, suporturi nemetalice pentru mobilier,
suprafețe de lucru, șuruburi nemetalice, tăvi
nemetalice, măsuțe de toaletă, umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier) și
cârlige pentru îmbrăcăminte, unități de mobilier,
unități de depozitare (mobilier), unități (mobilier),
uși de mobile, unități pentru perete (mobilier),
ventile, nu din metal, vitrine, dulapuri pentru
baie, carlige nemetalice pentru baie, mobilier din
materiale plastice pentru baie, scaune pentru
baie, distanțiere pentru plăci, plăcuțe decorative
murale (mobilier), nu din materiale textile, benzi
de lemn, agățătoare de perete din materiale
nemetalice, caschete confecționate din sidef,
mobilier metalic, mobilier din lemn, mobilier
pentru depozitare, module metalice demontabile
(mobilier), module nemetalice demontabile
(mobilier), panouri de afișare, stelaje de sticle,
suporturi de mobilier nemetalice, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, incluse în această
clasă, ustensile de uz menajer pentru curățat,
perii și materiale pentru perii, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, articole de sticlărie, articole
de porțelan pentru uz decorativ, obiecte de
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artă din porțelan, pamânt ars sau sticlă,
busturi din porțelan, ceramică, faianță, teracotă
sau sticlă, decorațiuni de perete din teracotă,
decorațiuni de perete din porțelan, figurine
ornamentale confecționate din porțelan, figurine
ornamentale confecționate din sticlă, lucrări de
artă din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, figurine realizate din ceramică, modele
ornamentale confecționate din porțelan, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, ornamente
din cristal, ornamente din ceramică, plăci
de ceramică, plăci din porțelan, plăci din
sticlă, statui din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, sticlă ornamentală, sticle
cu nisip decorative, bare de sticlă, nu pentru
construcții, fibră de sticlă, fire de sticlă, cu
excepția celor pentru uz textil, foi de sticlă
neprelucrată, opal, panouri din sticlă (articol
semiprelucrat), plăci de sticlă, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei folosite
în construcții, sticlă colorată semiprelucrată,
sticlă decorativă, nu pentru construcții, sticlă
semiprelucrată, vată de sticlă, alta decât cea
pentru izolații, coșuri pentru plante, ghivece
de ceramică, ghivece de flori, ghivece de flori
din porțelan, recipiente pentru flori, vaze, vase
din lut, aplicatoare de ceară pentru podea,
montabile pe un mâner de mop, boluri, bureți
metalici, bureți, castroane, chiuvete, cuve pentru
clătit, dispozitive de lustruit podele (neelectrice),
instrumente abrazive pentru utilizare în bucătărie
(curățare), aparate și mașini neelectrice de
lustruit, de uz casnic, mături, perii și articole
pentru confecționarea periilor, ustensile de
curățenie pentru toaletă și baie, suporturi
ajustate pentru hârtie de șters, uscat, lustruit
și curățat, lăzi de gunoi, perii de toaletă, găleți
pentru baie, bureți de baie, acoperitoare pentru
alimente, izolante și pliabile, borcane, căni,
capace izolante pentru farfurii și vase, caserole
(veselă), castroane biodegradabile, ceainice,
cești, produse ceramice pentru menaj, clești de
servit, coșuri din metal comun de uz domestic,
cratițe, cupe, cutii de sticlă, cutii de porțelan,
cutii de ceramică, cutii emailate, distribuitoare
ajustate pentru hârtie de șters, uscat, lustruit și
curățat, farfurii, elemente de fixare pentru fața
de masă, obiecte din faianță, farfurii decorative,
farfurii suvenir, forme de copt, forme de prăjituri,
forme de tort, linguri de amestecat (ustensile de
bucătărie), linguri pentru gătit și servit, oale de
gătit, ornamente speciale de masă sub formă de
sfeșnic cu mai multe brațe, din metale prețioase,
pahare, vase de băut și articole pentru baruri,
palete neelectrice de uz casnic, produse de
olărie, produse din sticlă de uz casnic, raclete
pentru tigăi și oale, răzătoare, râșnițe manuale
de uz casnic, sticle, recipiente ceramică,

recipiente (baloane de sticlă), recipiente de
uz casnic, recipiente industriale din porțelan
pentru ambalare, recipiente industriale din
sticlă pentru ambalare, recipiente din piatră
artificială pentru uz casnic, recipiente pentru
depozitarea alimentelor, recipiente termoizolante
pentru alimente, servicii (veselă), set recipiente
de bucătărie, solnițe, sosiere, site, spatule,
strecurători, supiere, suporturi de căni, suporturi
de pahare, altele decât din hârtie și material
textil, suporturi pentru veselă, suporturi pentru
ustensile de bucătărie, tăvi de uz casnic, teluri,
tigăi, tocătoare, untiere, urne, ustensile casnice
și de bucătărie, ustensile de menaj, vase, vase
de ceramică, vase de lut, vase din sticlă, veselă
(ustensile de uz casnic), veselă din ceramică,
veselă, cupe, altele decât cele din metale
prețioase, cupe confecționate din ceramică,
pahare (veselă de băut), cutii de ceramică
pentru monede, pușculițe din ceramică, pușculițe
din metal, articole pentru curățarea dentară,
dozatoare de gel de duș, dozatoare de săpun,
recipiente din materiale țesute, recipiente pentru
cosmetice, recipiente pentru săpun, dispensere
de ață dentară, distribuitoare de pastă de dinți,
pulverizatoare pentru curățarea gingiilor și a
dinților, recipiente pentru produse de curățare a
dinților, acvarii și vivarii, articole pentru controlul
dăunătorilor și paraziților, boluri pentru hrănirea
și adăparea animalelor de companie, colivii
pentru păsări, cuști metalice de uz casnic,
recipiente din plastic pentru distribuirea de
produse de băut animalelor de companie, vase
de mâncare pentru animale de casă, dispozitive
pentru întins haine, suporturi de uscat rufe, rame
pentru uscarea și menținerea formei articolelor
de îmbrăcăminte, bare pentru prosoape, bazine
(recipiente), căzi, coșuri pentru prosoape,
distribuitoare de lichide pentru utilizare cu sticle,
distribuitoare pentru cosmetice, etajere pentru
cadă din material plastic, inele pentru prosoape,
lavoare (lighene, nu părți ale instalațiilor
sanitare), rafturi pentru cosmetice, rafturi pentru
prosoape, recipiente pentru loțiuni, goale, de
uz casnic, savoniere, vase din ceramică,
aparate neelectrice pentru lustruirea podelelor,
aparate de ceruit neelectrice, sticlă care reflectă
căldura (semiprelucrată), sculpturi din sticlă,
sticlă colorată decorativă, porțelanuri, porțelan
decorativ, ornamente din sticlă, mozaicuri din
sticlă, cu excepția celor pentru construcții,
suporturi de uscat haine, suporturi pentru perii
de toaletă, lavoare pentru baie (chiuvete),
recipiente pentru bucătărie, capace pentru vase,
cârpe pentru curățare, coșuri de uz casnic,
cutii metalice pentru depozitare, forme de
bucătărie, găleți de uz domestic, inele pentru
prosoape (accesorii de baie), instrumente de uz
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casnic, material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, mixere neelectrice
de uz casnic, mopuri, recipiente pentru
menaj sau bucătărie, suporturi pentru săpun,
site, ornamente de ceramică, palete de uz
casnic, produse pentru periat, pubele menajere,
răcitoare (recipiente neelectrice), raclete de uz
casnic, râșnițe neelectrice, recipiente izolate
pentru uz casnic, sticle (recipiente), perii de
toaletă, truse de toaletă, ustensile de bucătărie
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clientilor sa le vada si sa le achiziționeze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul siteurilor web și prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.
37. Montare de podele laminate, întreținere
de podele laminate, reparații de podele
laminate, pregătirea podelelor pentru placare
și căptușire, furnizare de informații privind
servicii de lustruire a podelelor, furnizare de
informații privind închirierea de mașini pentru
curățarea podelelor, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de mașini
motorizate de curățat podele, șlefuirea podelelor,
aplicare de substraturi, aplicarea de căptușeli
pentru repararea pereților, aplicarea de materiale
de etanșare antiderapante, de siguranță, pentru
pardoseli, aplicarea de tencuială pe clădiri,
așezare pardoseli, construcție de pardoseli,
construcție de panouri, servicii de construcții,
construcții și demolări de clădiri, consultanță
în domeniul construcțiilor civile (construcții),
consultații pentru construcții, curățare interioară
și exterioară de clădiri, curățarea suprafețelor
de pardoseală, curățarea suprafețelor pereților
exteriori, furnizare de informații în domeniul
construcțiilor, furnizare de informații online
privind construirea de clădiri, furnizare de
informații privind închirierea de mașini și aparate
de construcții, furnizare de informații privind
renovarea clădirilor, furnizare de informații
privind curățarea părților exterioare ale clădirilor,
furnizare de informații privind construire,
reparare și întreținere de clădiri, furnizare de
informații referitoare la industria construcțiilor,
încărcare de baterii și dispozitive de stocare
de electricitate și închiriere de echipamente
aferente, închiriere de echipamente de
construcții, închiriere de foarfece pentru covoare
și mochete, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, închirieri de mașini de
curățat pardoseli, furnizarea de informații în
materie de construcții, furnizarea de informații
în domeniul reparațiilor, inspecția clădirilor (în
timpul lucrărilor de construcție), instalare de

elemente fabricate de construcții, instalare
de elemente prefabricate pentru construcții,
instalare de pardoseli false, instalare de
plafoane, instalare de podele din lemn, instalare
și reparație de aparate de încălzire în
pardoseală, întreținere și reparații de pardoseli,
izolarea pereților interiori și exteriori, a tavanelor
și a acoperișurilor, lucrări de construcție, montare
de plăci pentru pardoseli, montare de podele
din lemn artificial, montare pardoseli, pavare
și pardosire, parchetare, renovare de clădiri,
repararea căptușelilor pentru tavan, reparații
de construcții, reparații de fațade, reparații de
învelitori pentru pardoseli, reparații de podele
din lemn, reparații și întreținere de clădiri,
restaurarea fațadelor, servicii de acoperire
pardoseli, servicii de acoperire (zugrăveală),
servicii de consiliere cu privire la reparațiile la
clădiri, servicii de întreținere pardoseli, servicii
de reparare pentru acoperiri pentru pardoseli,
servicii de reparare pentru acoperiri pentru
pereți, tencuirea decorativă a pereților, tencuire
decorativă a plafoanelor sau pereților, vopsire
și decorare de clădiri, vopsire și lăcuire, servicii
de asamblare legate de instalarea de mobilă,
instalare de echipamente sanitare, întreținerea și
reparația instalațiilor sanitare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07891
02/11/2022
AMZEI DISTRICT S.R.L., STR.
GENERAL CHRISTIAN TELL,
NR. 11, BL. CORP A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Mița Biciclista

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

M 2022 07892
02/11/2022
ANEMONICA SHOP SRL, STR.
CLUCERULUI, NR. 7, MANSARDA,
BIROU 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

29. Uleiuri și grăsimi comestibile, uleiuri
comestibile, uleiuri aromatizate, ulei de floareasoarelui comestibil, uleiuri vegetale de uz
alimentar, ulei de soia, ulei de măsline, ulei de
rapiță, ulei pentru salate, uleiuri pentru gătit,
ulei de măsline extravirgin, uleiuri cu mirodenii,
uleiuri de uz alimentar.
───────

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

(540)

M 2022 07894
02/11/2022
PRINTART CENTRE SRL, CALEA
BACIULUI NR. 47, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

IL CALCIO TO GO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 24.15.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07893
02/11/2022
PROMERCO IMPORT EXPORT
S.R.L., STR. GENERAL IOAN
CULCER, NR. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Harvestland
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

MAC+YOUNG
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Paravane (mobilier), mobilier transformabil,
paravane portabile (mobilier), pereți despărțitori
(mobilier), panouri despărțitoare (mobilier).
24. Tapiserie pentru mobilier, materiale textile,
tapiserii textile, draperii textile, bannere textile,
materiale textile din poliester, materiale textile
pentru lenjerie, cuverturi din materiale textile.
35. Publicitate, publicitate și reclamă, servicii
de publicitate, servicii de publicitate exterioară,
servicii de publicitate digitală.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07895
02/11/2022
S.C. CASA ARTEMIS SRL,
SAT VĂRSĂTURA, COMUNA
CHIȘCANI, JUD. BRAILA, BRAILA,
BRĂILA, ROMANIA

informații cu privire la mâncare și băutură),
închiriere de echipament de catering, închiriere
de echipamente de bar, închiriere de fețe de
masă, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, închiriere de scaune,
mese, veselă și lenjerie de masă, închiriere de
sticlărie.
───────

CASA ARTEMIS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
baruri de cocteiluri, servicii oferite de bufet
salate, servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de cantine, furnizare de alimente
și băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, organizare de
mese la hoteluri, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii oferite de pizzerii, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, prepararea alimentelor,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
contractuale de alimentație, servicii de bar cu
servire de vin, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
de bufet, servicii de local public, servicii de
mâncare la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de organizare de
banchete, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii de terasă berărie, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii oferite de snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, servire de băuturi alcoolice,
servicii oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, furnizare de
spații de cazare temporară mobilate, servicii de
cazare pentru evenimente, servicii de cazare
pentru vacanțe, servicii de ospitalitate (cazare),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), spații pentru
festivități și facilități temporare de birouri și
reuniuni, furnizare de informații online despre
rezervări de cazare pentru concediu, furnizare
de informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de informații pe internet despre
cazarea temporară, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
rezervări de hoteluri, furnizarea de informații cu
privire la restaurante, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, rezervări la
restaurant, rezervări pentru restaurante și mese,
servicii de consultanță în domeniul cateringului,
servicii de critică gastronomică (furnizare de

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07896
02/11/2022
RAZVAN-ALEXANDRU MIZDRAN,
STR. MARASTI NR. 49, SECTOR 1,
BUCURESTI , 011463, ROMANIA

GRILL MASTER
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 01.15.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
perii (cu excepția pensulelor), material pentru
perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/11/2022

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07897
02/11/2022
SC 2BE GROUP SRL, STR.
ERUPTIEI 1D, BL E6, SC B, ET
1, AP 4, JUDETUL PRAHOVA,
CAMPINA, 105600, PRAHOVA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

Christmas Tri

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, materiale și mijloace
pentru decorare și artă.
25. Articole de îmbrăcăminte, părți de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte.
28. Echipamente pentru sport și exerciții fizice,
jucării, jocuri și articole de joacă, aparate pentru
parcuri de distracții și terenuri de joacă.
41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport.

(540)

M 2022 07898
02/11/2022
COUNTRY REAL ESTATE SRL,
STR. PANDURI, NR. 9, JUDETUL
IALOMITA, SLOBOZIA, IALOMIȚA,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, SC. A, ETAJ
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

COUNTRY ESTATES
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.25
(591) Culori revendicate:verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Afaceri imobiliare, gestionarea proprietăților
(imobiliare), gestiunea bunurilor imobiliare,
managementul
proprietăților
imobiliare,
administrare
de
proprietăți
imobiliare,
consultanță privind bunuri imobiliare, servicii
de achiziții imobiliare, gestionare de proprietăți
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
formare de consorții imobiliare, servicii de
consultanță privind proprietățile imobiliare,
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
furnizare de informații privind proprietățile
(imobiliare), servicii de administrare de bunuri
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imobiliare, consultanță privind achiziționarea
de bunuri imobiliare, servicii de tip escrow
pentru bunuri imobiliare, închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, servicii de
consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, furnizare de informații privind bunuri
imobiliare și terenuri, furnizare de informații
pe internet privind afacerile imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidențiale, gestiune financiară a proiectelor
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare și clădirile, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare,
servicii de finanțare privind dezvoltarea
proprietăților imobiliare, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
investiții imobiliare, gestionarea investițiilor
imobiliare, gestiune financiară a proiectelor
de clădiri, inchiriere de bunuri imobiliare
și de proprietăți, imobiliare (managementul
proprietăților -), colectarea datoriilor aferente
închirierii proprietăților imobiliare.
37. Servicii de supraveghere a construcțiilor
de clădiri pentru proiecte imobiliare, servicii
de consiliere privind renovarea proprietăților
imobiliare,
construcții,
construcții
civile,
consultații pentru construcții, construcții de
terase, servicii de construcții, servicii de
construcții civile, demolare de construcții civile,
construcții de clădiri comerciale, construcții
de clădiri rezidențiale, servicii de construcții
de clădiri, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte de
construcții, supervizare (conducere) de lucrări
de construcții, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), construcții de clădiri rezidențiale și
comerciale, instalare de elemente prefabricate
pentru construcții, construcții de case pe
bază de comandă, construcții de locuințe
pe bază de comandă, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, lucrări de
reparații în construcții, reparații de construcții,
impermeabilizarea construcțiilor, reparații în
construcții, lucrări de etanșeizare (construcții),
construcții și reparații de clădiri, eliminarea
molozului din clădiri (servicii de construcții),
instalare de structuri de construcții cu sticlă,
construcții de grădină (montare și închidere cu
geamuri), amenajare de terenuri (construcții),
amenajare teritorială pentru construcții, servicii
de consiliere privind amenajarea clădirilor,
vopsire, pentru suprafețe interioare și exterioare,

servicii de colmatare și călăfătuire interioare,
servicii de zugrăvire de interioare de case în
scopuri decorative, managementul proiectelor
de construcție pe șantier, managementul
proiectelor pe șantier privind construcția
clădirilor, construirea de zone rezidențiale,
construcție de proprietăți rezidențiale, reparare
și întreținere de clădiri rezidențiale, consultanță
privind construcția de clădiri și de clădiri
rezidențiale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07899
02/11/2022
SYNEVO ROMANIA SRL, B-DUL
PACHE PROTOPOPESCU NR.
81, ET. 2, CAM. 3, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

SOLUTII PENTRU
COMUNITATE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.16; 29.01.13
(591) Culori revendicate:galben (Pantone
1235C), albastru (Pantone 2945C), gri
(Pantone 402C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07900
02/11/2022
ANNABELLA FABRICA DE
CONSERVE RAURENI S.A., STR.
STOLNICENI NR. 49, JUDETUL
VALCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETA J2, AP.
127, SECTOR 1, BUCURESTI,
011146, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07903
02/11/2022
ION GALAȚCHI, STR. BUJORULUI
NR. 132, AP. 3, JUD. SATU MARE,
SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA
ACTA MARQUE - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. EUGEN BROTE NR.
8, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

SUCMEROM

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Băuturi nealcoolice, băuturi răcoritoare,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe, sucuri
de fructe, sucuri de legume (băuturi), băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, nectaruri
de fructe, nealcoolice, smoothie-uri, amestec
de sucuri de fructe, bauturi constand dintr-un
amestec de sucuri de fructe si sucuri de legume,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
siropuri pentru băuturi, băuturi energizante,
băuturi izotonice, băuturi pentru sportivi bogate
în proteine, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor non-alcoolice, concentrate
pentru prepararea băuturilor de fructe, extracte
de fructe nealcoolice, ape (băuturi), ape cu
arome, bere, şerbeturi din fructe (băuturi), pastile
pentru băuturi gazoase, aperitive, nealcoolice,
vinuri, nealcoolice.
───────

GAFF GAFF
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 03.01.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Hrană pentru câini, hrană pentru animale
de companie, hrană sub formă de articole de
ronțăit pentru animale de companie, produse
alimentare și hrană pentru animale, preparate
pentru hrana animalelor, preparate alimentare
pentru câini, preparate pentru animale de
companie sub formă de batoane de joacă,
biscuiți preparați din cereale pentru animale,
batoane şi cuburi de hrană pentru animale,
alimente pentru hrănirea câinilor, alimente
pentru animale, care conțin extracte din plante,
băuturi pentru animale de companie, băuturi
pentru câini, lapte praf pentru animale, jucării
comestibile pentru câini, produse comestibile
pentru câini, oase de ros digestibile pentru câini,
oase comestibile și sticksuri pentru animale de
casă
35. Regruparea, în folosul terţilor, a unei
game largi de produse respectiv: produse și
preparate de îngrijire a animalelor, vitamine,
suplimente alimentare pentru animale de
companie, preparate antiparazitare pentru
animale de companie, îmbrăcăminte pentru
animale, articole vestimentare pentru câini,
încălţăminte pentru câini, zgărzi pentru câini,
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harnaşament, lese pentru câini, produse
comestibile pentru animale, produse alimentare
pentru animale, băuturi şi hrană pentru animale,
oase pentru câini, recompense comestibile
pentru animale (exceptând transportul lor),
care să permită clienţilor să vizualizeze şi să
cumpere comod aceste produse, furnizarea de
informații și consiliere cu privire la produse
destinate animalelor de companie în legătură cu
produse și preparate de îngrijire a animalelor,
vitamine, suplimente alimentare pentru animale
de companie, preparate antiparazitare pentru
animale de companie, îmbrăcăminte pentru
animale, articole vestimentare pentru câini,
încălţăminte pentru câini, zgărzi pentru câini,
harnaşament, lese pentru câini, produse
comestibile pentru animale, produse alimentare
pentru animale, băuturi şi hrană pentru animale,
oase pentru câini, recompense comestibile
pentru animale, servicii în domeniul vânzării
cu ridicata, cu amănuntul și pe internet
a următoarelor produse: loţiuni pentru câini,
produse de îngrijire a pielii animalelor, şampoane
pentru animale, preparate pentru îngrijirea
animalelor, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), produse pentru îngrijirea dentară
a animalelor, produse pentru împrospătarea
respirației animalelor, aditivi de baie pentru
animale, servicii în domeniul vânzării cu ridicata,
cu amănuntul și pe internet a următoarelor
produse: vitamine pentru animale de companie,
suplimente alimentare pentru animale de
companie, suplimente dietetice pentru animale
de companie sub formă de recompense, produse
cu suplimente cu vitamine şi minerale pentru
animale de companie, preparate antiparazitare
pentru animale de companie, servicii în domeniul
vânzării cu ridicata, cu amănuntul și pe
internet a următoarelor produse: perii pentru
îngrijirea animalelor de companie, piepteni
pentru utilizarea la animale domestice, periuțe de
dinți pentru animale de companie, recipiente de
uz casnic pentru depozitarea alimentelor pentru
animale de companie, boluri pentru hrănirea şi
adăparea animalelor de companie, jucării pentru
câini, echipamente sportive pentru animale de
companie, dispozitive în formă de cutii de
transportat animale, coșuri nemetalice pentru
transportul animalelor de companie.
40. Tratament de materiale destinate utilizării
sub formă de alimente pentru animale sau
pentru prepararea de alimente pentru animale
de companie, prelucrare de furaje pentru
prepararea de alimente pentru animale de
companie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07904
02/11/2022
TAMPLARUL ION 2017 SRL, STR.
II NR.16, JUD. TIMIȘ, SAG, TIMIȘ,
ROMANIA

BAKARRA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
40. Tăierea și prelucrarea lemnului
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07906
02/11/2022
S.C. IQ WATER MEDICAL S.R.L.,
STR. NARCISELOR NR.12, IMOBIL
C1, PARTER, CAMERA 1, SAT
BREAZU, JUD. IASI, COMUNA
REDIU, IAȘI, ROMANIA

IQ WATER MEDICAL
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.04; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate
şi
instrumente
chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare.
───────

