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Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit
(210)

Data
Depozit
(151)

Titular

Denumire
Marcă

(732)

(540)

1 M 2022 05928

29/08/2022

TROIA TEHNOLOGY S.R.L.

TROIA Technology Carwash
Systems

2 M 2022 06225

07/09/2022

SEBASTIAN CONSTANTIN
STOICA VOICHITA

LA SEBI acasa

3 M 2022 06226

08/09/2022

S.C. NICOVID S.R.L.

NICOVID
CUMPERI&ECONOMISESTI

4 M 2022 06227

08/09/2022

CLAUDIU NECȘULESCU

JIDVEI ESTATE

5 M 2022 06228

08/09/2022

CLAUDIU NECȘULESCU

JIDVEI SIGNATURE

6 M 2022 06229

08/09/2022

BUCATE ALINTATE S.R.L.

Bucate alintate

7 M 2022 06230

08/09/2022

BUCUR COM SRL

Smilez detailing center

8 M 2022 06231

08/09/2022

SIOLA PLUS SRL

Dentus Dentino

9 M 2022 06232

08/09/2022

IUGA-DOHMEN
INTERNATIONAL

ID INSPIRED DESIGN

10 M 2022 06234

08/09/2022

NERONIKA LIMITED

Ei joacă - tu câștigi!

11 M 2022 06235

08/09/2022

FLORINA-MARIA TODORUȚ

MEDICAL CENTER
GYNICLINIQUE

12 M 2022 06236

08/09/2022

NERONIKA LIMITED

Motivat să câștige!

13 M 2022 06237

08/09/2022

POTME STUDIO SRL

Mudly in love

14 M 2022 06238

08/09/2022

PRO DEVELOPMENT SRL

JOY OFFICE

15 M 2022 06239

08/09/2022

DCF VENTURES 1 SRL

EAZY ASIGURĂRI

16 M 2022 06240

08/09/2022

MERRY FOX MARKETING AND TEAM FORCE
IT SOLUTIONS S.R.L

17 M 2022 06241

08/09/2022

SCM ATI ELECTRIC SRL

18 M 2022 06242

08/09/2022

VALEA CERULUI RESORT SRL VALEA CERULUI

19 M 2022 06243

08/09/2022

DIHEL MIRCEA VALENTIN

MOOV LEASING

20 M 2022 06244

08/09/2022

DIHEL MIRCEA VALENTIN

MOOV MOBILITY SERVICES

21 M 2022 06245

08/09/2022

SCM ATI ELECTRIC SRL

ATI ENERGY

22 M 2022 06246

08/09/2022

C&R CUT SRL

WOHA

23 M 2022 06247

08/09/2022

SC CENTRUL MEDICAL SF.
MARIA SRL

CENTRUL MEDICAL SF. MARIA
TIMISOARA

24 M 2022 06249

08/09/2022

DAVID-ALEXANDRU
ȘTEFĂNESCU

Young Rich White

2

FREE ENERGY FROM THE
SUN FREE ENERGY
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

(0)
(210)
25 M 2022 06250

(151)
08/09/2022

(732)

26 M 2022 06251

08/09/2022

SC DELTA HOUSE EXCLUSIVE LA CALCAN
SRL

27 M 2022 06252

08/09/2022

BZDUCH STORE SRL

BzStore

28 M 2022 06253

08/09/2022

CLIMBING ZONE SRL

CLIMBING ZONE CLIMB &
JUMP

29 M 2022 06254

08/09/2022

STOMA PLUS

Qmed Stomatologie pe mâini
bune

30 M 2022 06255

08/09/2022

MODUS TOOLS GRUP SRL

MICUL MEȘTER

31 M 2022 06258

08/09/2022

S.C. MAXIDESIGN S.R.L.

mDesign

PRO BIKE

3

Denumire
Marcă
(540)
PRO BIKE www.probike.ro

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
08/09/2022

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05928
29/08/2022
TROIA TEHNOLOGY S.R.L., STR.
STUPINELOR NR. 33, JUD. IAȘI,
TOMEȘTI, IAȘI, ROMANIA
DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. ION CREANGĂ NR. 106, BL
C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

TROIA Technology
Carwash Systems
(531)

Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.01; 26.11.07; 03.03.01;
03.03.24
(591) Culori revendicate:albastru, negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini utilizate pentru spălarea vehiculelor,
inclusiv echipamente de spălare și uscare a
vehiculelor, aspiratoare, unități de pulverizare de
înaltă presiune, mașini de lustruire și aparate
și mașini pentru spălarea, curățarea și uscarea
vehiculelor.
35. Vânzarea de mașini de spălat vehicule,
mașini de uscat vehicule și echipamente
conexe, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea

de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
publicitate exterioară, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate prin
poştă, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială
cu consumabile si accesorii spalatorii auto,
compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, servicii de
agenţie de import-export, facturare, marketing,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicitate cu plata per click, intocmirea statelor
de plata, recrutarea de personal, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, inchirierea de standuri de
vânzare, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, scrierea de
texte publicitare.
37. Servicii de spălare a mașinilor, inclusiv cele
furnizate de instalațiile de spălare a mașinilor,
servicii de instalare și servicii de reparare a
mașinilor comerciale de spălat autovehicule.
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39. Distribuția de mașini de spălat vehicule,
mașini de uscat vehicule și echipamente conexe.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06225
07/09/2022
SEBASTIAN CONSTANTIN
STOICA VOICHITA, CALLE
MANUEL SANCHIS GUARNER 1,
6A, VILAREAL, 12540, SPANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06226
08/09/2022
S.C. NICOVID S.R.L., B-DUL
CLOSCA, NR.71, JUDETUL SATU
MARE, SATU MARE, 440196,
SATU MARE, ROMANIA

NICOVID
CUMPERI&ECONOMISESTI
(531)

LA SEBI acasa
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.01; 02.01.11;
05.07.24; 01.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Cuțite de bucătărie, tacâmuri, cuțite de
bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie.
16. Cărți cu rețete culinare, cursuri tipărite,
meniuri tipărite, meniuri, publicații imprimate,
publicații periodice, reviste (publicații periodice),
șervețele, șervețele de hârtie, hârtie pentru
șervețele.
21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente,
dozatoare de șervețele.
29. Uleiuri și grăsimi comestibile, uleiuri pentru
gătit.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 10.03.11; 07.03.01
(591) Culori revendicate:verde deschis,
albastru inchis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu căni și pahare, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
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 amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de grădinărit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi nealcoolice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 06227
08/09/2022
CLAUDIU NECȘULESCU, STR.
ȘTEFAN CEL MARE NR.27, AP.1,
ET.1, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA
CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ȘTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011653,
ROMANIA

JIDVEI ESTATE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de vin,
băuturi distilate, extracte alcoolice, altele decat
uleiurile esentiale, esenţe alcoolice, altele decat
uleiurile esentiale din arealul Jidvei.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, comercializarea și
regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 33 (exceptand transportul
lor), prezentarea acestora pentru vânzare prin
toate mijloacele cunoscute, inclusiv online,
organizarea de târguri, festivaluri și expoziții cu
scop comercial și publicitar.
39. Transport, transportul de mărfuri, organizare
de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
însoţirea turiştilor, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea de bunuri, închirierea de
vitrine de vin electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri, expoziții cu caracter cultural și
educativ, organizarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative și
recreative, organizarea și exploatarea cluburilor
de întâlnire.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 06228
08/09/2022
CLAUDIU NECȘULESCU, STR.
ȘTEFAN CEL MARE NR.27, AP.1,
ET.1, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA
CABINET N.D. GAVRIL SRL,
STR. ȘTEFAN NEGULESCU
NR.6A,SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011653, ROMANIA

JIDVEI SIGNATURE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de vin,
băuturi distilate, extracte alcoolice, altele decat
uleiurile esentiale, esenţe alcoolice, altele decat
uleiurile esentiale din arealul jidvei.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, comercializarea și
regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 33, prezentarea acestora
pentru vânzare prin toate mijloacele cunoscute,
inclusiv online, organizarea de târguri, festivaluri
și expoziții cu scop comercial și publicitar.
39. Transport, transportul de mărfuri, organizare
de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
însoţirea turiştilor, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea de bunuri, închirierea de
vitrine de vin electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri, expoziții cu caracter cultural și
educativ, organizarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative și
recreative, organizarea și exploatarea cluburilor
de întâlnire.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06229
08/09/2022
BUCATE ALINTATE S.R.L., STR.
REGINA MARIA, NR.43, JUDETUL
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Bucate alintate
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 08.01.16;
04.03.09
(591) Culori revendicate:roz, albastru, galben,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao și înlocuitori ai acestora,
orez, paște, taiteti, tapioca, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi și
alte produse similare sub formă de înghețată,
comestibile, zahăr, miere, melasa, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.
───────

M 2022 06230
08/09/2022
BUCUR COM SRL, BULEVARDUL
1848, NR.65, ET.3, AP.12,
JUDETUL MURES, TARGU
MURES, MUREȘ, ROMANIA

Smilez detailing center
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.06; 26.11.08; 02.01.16;
25.01.19
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, extracții miniere, forare pentru
petrol și gaze, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, întreținerea și repararea vehiculelor
cu motor, tratament anticoroziv pentru vehicule,
întreținerea vehiculelor, curățarea vehiculelor,
reparații de tapițerie, servicii de reparratii în
cazul unei defecțiuni a vehiculului, igienizarea
tapițeriei.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06231
08/09/2022
SIOLA PLUS SRL, STRADA
DUMBRAVITA NR. 2A, BL. 229A,
SC. 1, ET. 8, AP.103, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

Dentus Dentino

(540)

M 2022 06232
08/09/2022
IUGA-DOHMEN INTERNATIONAL,
STR. CASTANILOR NR. 35,
JUDEȚUL GIURGIU, SAT BACU,
COMUNA JOITA, GIURGIU,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
26.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii
stomatologice,
respectiv:
implantologie, chirurgie orală, estetică dentară,
furnizare de informații despre stomatologie,
consiliere
în
domeniul
stomatologiei,
stomatologie estetică, servicii de stomatologie,
servicii de ortodonție.
───────

ID INSPIRED DESIGN
(531)

Clasificare Viena:
26.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.23;
29.01.13
(591) Culori revendicate:negru, auriu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor, marketing de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
de mobilier si decoratiuni interioare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
si decoratiuni interioare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilier si decoratiuni
interioare, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, prezentare de produse
în scopuri promoționale, achiziții de produse
în numele societăților terțe, furnizarea de
recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, negociere de contracte
privind achiziția și vânzarea de produse pentru
terți, intermediere de contracte pentru alte
persoane, pentru cumpărarea și vânzarea de
produse, furnizare de informații despre produse
de larg consum prin internet, furnizare de
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informații și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat.
42. Amenajări interioare comerciale (servicii
de design), amenajări interioare pentru
clădiri (servicii de design), arhitectură, design
arhitectural, servicii de arhitectură, consultanță
în arhitectură, servicii arhitecturale pentru
întocmirea proiectelor arhitecturale, servicii
de design arhitectural, întocmire de rapoarte
arhitecturale, servicii de planificare arhitecturală,
servicii de arhitectură de interior, servicii de
arhitectură și inginerie, design arhitectural pentru
planificare urbană, design arhitectural pentru
decorațiuni interioare, design arhitectural pentru
decorațiuni exterioare, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de spații pentru vânzare cu
amănuntul, furnizare de informații în domeniul
designului arhitectural printr-un site web, design
de mobilier, design de obiecte decorative.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 06234
08/09/2022
NERONIKA LIMITED, ELITE
BUSINESS CENTRE, TREJQA
TA' BOX BOX, MSIDA MSD, 1840,
MALTA
TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII,
BULEVARDUL NICOLAE
TITULESCU NR. 4-8, AMERICA
HOUSE, ET. 8, ARIPA DE VEST,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011141,
ROMANIA

Ei joacă - tu câștigi!

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Indexare web pentru scopuri comerciale
sau publicitare, managementul afacerilor cu
privire la artiști, managementul afacerilor cu
privire la sportivi, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de intermediere a afacerilor cu privire la
potrivirea potențialilor investitori privați cu
antreprenori care au nevoie de finanțare,
servicii specializate privind eficiența afacerilor,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
căutarea de sponsorizări, publicitate, publicitate
cu plata per click, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, răspândirea materialelor
publicitare, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, promovarea vânzărilor

pentru terți, promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, consultanță profesională în afaceri.
41. Servicii oferite de academii (educație),
organizarea
și
susținerea
conferințelor,
organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, organizarea și
susținerea
de
seminarii,
tehnoredactare
computerizată electronică, furnizarea de
recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea de informații în domeniul
educației, furnizarea de informații în domeniul
divertismentului, furnizarea
de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, furnizarea clasamentelor
folosite în scopuri de publicitate sau culturale,
furnizarea de facilități sportive, furnizarea de
facilități pentru cazinouri (jocuri de noroc),
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii
de jocuri furnizate online de la o rețea
computerizată, organizarea de spectacole
(servicii de impresariat), organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de loterii, organizarea de competiții
sportive, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, servicii de club (divertisment
sau educație), servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate și fitness), servicii
de cluburi de noapte (divertisment), servicii
de parcuri de amuzament, servicii de tabere
sportive, servicii de jocuri de noroc, efectuarea
antrenamentelor de fitness, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, publicarea
cărților, publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, servicii de divertisment, producția
de spectacole, educație fizică.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06235
08/09/2022
FLORINA-MARIA TODORUȚ, STR.
DIMITRIE CANTEMIR NR. 1, SC. B,
AP. 3, JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

MEDICAL CENTER
GYNICLINIQUE
(531)

Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru închis (HEX
#1d2228)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Îngrijirea sănătăţii, consiliere în domeniul
sănătăţii, examinare medicală (screening),
servicii medicale clinice, asistenţă medicală,
chirurgie plastică, servicii de terapie, servicii
de îngrijire postnatală, servicii de medicină
regenerativă.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 06236
08/09/2022
NERONIKA LIMITED, ELITE
BUSINESS CENTRE, TREJQA
TA' BOX BOX, MSIDA MSD, 1840,
MALTA
TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII,
BULEVARDUL NICOLAE
TITULESCU NR. 4-8, AMERICA
HOUSE ET. 8 ARIPA DE VEST,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011141,
ROMANIA

Motivat să câștige!

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Indexare web pentru scopuri comerciale

sau publicitare, managementul afacerilor cu
privire la artiști, managementul afacerilor cu
privire la sportivi, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de intermediere a afacerilor cu privire la
potrivirea potențialilor investitori privați cu
antreprenori care au nevoie de finanțare,
servicii specializate privind eficiența afacerilor,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
căutarea de sponsorizări, publicitate, publicitate
cu plata per click, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, răspândirea materialelor
publicitare, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, promovarea vânzărilor
pentru terți, promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, consultanță profesională în afaceri.
41. Servicii oferite de academii (educație),
organizarea
și
susținerea
conferințelor,
organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, organizarea și
susținerea
de
seminarii,
tehnoredactare
computerizată electronică, furnizarea de
recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea de informații în domeniul
educației, furnizarea de informații în domeniul
divertismentului, furnizarea
de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, furnizarea clasamentelor
folosite în scopuri de publicitate sau culturale,
furnizarea de facilități sportive, furnizarea de
facilități pentru cazinouri (jocuri de noroc),
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii
de jocuri furnizate online de la o rețea
computerizată, organizarea de spectacole
(servicii de impresariat), organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de loterii, organizarea de competiții
sportive, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, servicii de club (divertisment
sau educație), servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate și fitness), servicii
de cluburi de noapte (divertisment), servicii
de parcuri de amuzament, servicii de tabere
sportive, servicii de jocuri de noroc, efectuarea
antrenamentelor de fitness, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, publicarea
cărților, publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, servicii de divertisment, producția
de spectacole, educație fizică.
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───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 06237
08/09/2022
POTME STUDIO SRL, STR.
JEAN BART, NR.16, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

Mudly in love

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente,
statui, figurine, plăci și obiecte de artă din
materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă, boluri,
capace din ceramică pentru cutii de șervețele,
castroane.
41. Organizarea de ateliere recreative.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06238
08/09/2022
PRO DEVELOPMENT SRL, CALEA
REPUBLICII NR. 129A, CAMERA 3,
JUDEȚ BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA
CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A,
AP. 1, JUDEȚ ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

───────

JOY OFFICE
(531)

Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.05
(591) Culori revendicate:albastru inchis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Închiriere de spații publicitare, închiriere de
spațiu publicitar și material publicitar, închiriere
de spații, timp și materiale publicitare, punere
la dispoziție și închiriere de spații publicitare,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și mijloace
de publicitate, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, servicii de
intermediere privind închirierea de timp și spațiu
publicitar, servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
36. Închirieri de birouri, închirieri de spații pentru
birouri (imobiliare), servicii imobiliare, afaceri
imobiliare, gestionarea proprietăților (imobiliare),
managementul proprietăților imobiliare, închirieri
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de spații comerciale (afaceri imobiliare),
închiriere de spațiu în centrele comerciale
(afaceri imobiliare).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 06239
08/09/2022
DCF VENTURES 1 SRL, STRADA
HAGA NR. 12, CAMERA 13,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011777,
ROMANIA

EAZY ASIGURĂRI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie
comercială
in
domeniul
asigurarilor, lucrări de birou.
36. Afaceri financiare, asigurari.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06240
08/09/2022
MERRY FOX MARKETING AND IT
SOLUTIONS S.R.L, BD. GHENCEA
NR. 158, TRONSON L1, ET. 4,
AP. 41, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

TEAM FORCE
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.25; 26.01.06
Culori revendicate:albastru, alb
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare,
servicii de protecție împotriva virușilor de
calculator, consultanță tehnologică, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță în
securitatea informatică, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, crearea și proiectarea pentru terți
de indexuri de informații bazate pe siteurile web
(servicii de tehnologia informației), consultanță
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, găzduirea site-urilor web,
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(IT), furnizarea de informații în legătură cu
tehnologia calculatoarelor și programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanță în securitatea
internetului, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul
(calculatoarelor)
prin
acces
de
la distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securității datelor,
efectuarea copiilor de siguranță prin trimiterea
datelor în afara locației, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologie pentru tranzacții de comerț electronic,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, platforma ca serviciu
(PaaS), dezvoltare de platforme de calculatoare,
recuperarea datelor de pe calculator, furnizarea
de motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, actualizarea software-ului pentru
calculatoare, proiectare de modele simulate pe
computer, servicii de consultanță tehnologică
pentru transformare digitală, servicii de
programare a calculatoarelor pentru prelucrare
de date, servicii de inginerie software pentru
prelucrarea datelor, servicii de design de logouri, scrierea de coduri.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06241
08/09/2022
SCM ATI ELECTRIC SRL, BLD.
PIPERA NR. 1/II, BIROU NR. 8,
ET. 3, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONĂ NR 115, BL 15,
SC. A, APT 19, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010497, ROMANIA

FREE ENERGY FROM
THE SUN FREE ENERGY
(531)

Clasificare Viena:
01.01.03; 01.01.10; 27.05.01; 26.01.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate si instrumente pentru conducerea,
distribuirea,
transformarea,
acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
panouri solare, module fotovoltaice solare,
structuri de panouri solare, baterii solare
de uz industrial, senzori electronici pentru
măsurarea radiației solare, panouri solare
pentru producerea energiei electrice, celule
solare pentru generarea de electricitate, aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiației solare
în energie electrică.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,

regruparea în avantajul terţilor a produselor :
aparate și instalații de producere a energiei
electrice, panouri solare, module fotovoltaice
solare, structuri de panouri solare, baterii
solare de uz industrial, senzori electronici
pentru măsurarea radiației solare, panouri solare
pentru producerea energiei electrice, celule
solare pentru generarea de electricitate, aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiației solare
în energie electrică, echipamente electrice,
instalatii electrice, din producţie proprie şi a
unor terţi (cu excepţia transportului lor) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de agenții de import-export, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare.
37. Servicii de instalare și de reparații, întreținere
și reparare de instalații solare, întreținere
și reparare de instalații de încălzit solare,
întreținere și reparare de instalații termice solare,
construcție de instalații solare utilitare, instalare
de generatoare de electricitate, instalare de
sisteme electrice de iluminat și de sisteme de
alimentare electrică, recondiționare, reparare și
întreținere a instalațiilor electrice, amplasare de
rețele de alimentare cu electricitate, încărcare de
baterii și dispozitive de stocare de electricitate și
închiriere de echipamente aferente.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06242
08/09/2022
VALEA CERULUI RESORT SRL,
SAT CERU-BĂCĂINȚI NR. 1, JUD.
ALBA, COMUNA CERU-BĂCĂINȚI,
ALBA, ROMANIA
CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ȘOS. PANTELIMON NR.
243, SECTOR 2, BUCURESTI,
021608, ROMANIA

VALEA CERULUI
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 01.03.01; 06.01.02; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
deschis, portocaliu închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Adăposturi și paturi pentru animale,
agățătoare de perete din materiale nemetalice,
agățătoare nemetalice pentru depozitare pe
rafturi, agățătoare pentru pălării din materiale
nemetalice, agățători pentru haine, ambalaje
pentru transportul articolelor de sticlă, navete,
cuști pentru animale de companie, animale
împăiate (nu jucării), araci din lemn tare, araci
nemetalici pentru grădină, artă murală din lemn
în 3D, obiecte de artă din lemn, din ceară,
din ghips sau din materiale plastice, articole
de organizare de dulap (piese de mobilier),
articole decorative textile (perne), articole pentru
organizarea hainelor, articole pentru pătuțuri
(cu excepția lenjeriei de pat), aviziere din
plută, baghete pentru rame de tablouri (șipci),
balamale nemetalice, balansoare, balansoare
pentru copii, balustrade pentru cadă, care
nu sunt confecționate din metal, bambus
neprelucrat sau semiprelucrat, banchete cu
rafturi, banchete pentru claviaturi de piane
electrice, banchete pentru pian, bănci, bănci de
lucru cu menghine (nemetalice), bănci de lucru

cu menghine (mobilier), bănci de picnic, bănci
din metal, bănci (mobile), bănci pentru teren de
golf, bănci pentru terenurile de sport, bancuri
de lucru, bancuri de lucru (mobilier), bancuri
(mese) de lucru industriale, bare de draperii,
bare de duș, bare de prindere pentru căzi de
baie, nu din metal, bare de prindere pentru duș,
nu din metal, bare de susținere pentru perdele,
bare maner, nemetalice, bare (nemetalice)
pentru rafturile etajerei, bare pentru haine,
bare pentru haine, din materiale nemetalice,
bare pentru paturi, bare pentru perdele, bare
pentru rafturi (mobilier), bariere de protecție
pentru pat, bastoane de bambus, baze pentru
mese, scaune înalte pentru bebeluși, belciuge
pentru porți din materiale nemetalice, benzi
canelate (nemetalice) pentru fixarea polițelor
pe pereți, benzi canelate (nemetalice) pentru
fixarea flipcharturilor pe pereți, benzi canelate
(nemetalice) pentru fixarea ecranelor pe pereți,
benzi canelate (nemetalice) pentru fixarea
tablelor de scris pe pereți, benzi canelate
(nemetalice) pentru fixarea tablelor de desenat
pe pereți, benzi canelate (nemetalice) pentru
fixarea șevaletelor pe pereți, benzi de lemn,
benzi de plută, benzi decorative din lemn
pentru canturi utilizate pentru accesorii de
geamuri, benzi decorative din lemn pentru
canturi utilizate pentru mobilier, benzi decorative
din lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier la
comandă, bețișoare din lemn pentru bomboane
sau înghețată, bibliorafturi pentru depozitarea
revistelor (mobilier), etajere pentru biblioteci,
polițe pentru biblioteci, birou de scris, birouri,
birouri cu înălțime reglabilă, birouri cu rulou,
birouri mobile pentru scris, birouri (mobilier),
birouri modulare (mobilier), birouri portabile,
birouri și mese, bobine din lemn (pentru fire,
mătase, șnur), bobine nemetalice (altele decât
piesele de mașini sau aparate), bufete auxiliare,
bufete rulante (mobile), bufeturi, buloane
nemetalice, bușoane nemetalice (cepuri), busturi
de ceară, busturi de fildeș, busturi de os, busturi
de plastic, busturi din lemn, busturi din lemn,
ceară, ghips sau materiale plastice, busturi
pentru croitorie, butoaie din lemn, butoaie din
lemn pentru decantat vinul, butoaie nemetalice
(butoaie), butoaie nemetalice (nu pentru uz
casnic sau bucătărie), butoaie pentru apă de
ploaie, nu din metal, butoaie și putini, nu
din metal, butoane de rotire (elemente de
fixare) nu din metal, butoiașe nemetalice, butuci
(mese pentru măcelari), cadre cu rafturi, nu
din metal (mobilier), cadre de paturi, cadre din
lemn (mobilier) pentru aparate electrice, cadre
din lemn (mobilier) pentru aparate electronice,
ornamente pentru cadre (rame), cadre pentru
divane, cadre pentru saltele, cadre (rame), cuști
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pentru câini, călăreți pentru șine de perdele,
cale pentru roți, nu din metal, canale nemetalice
de cablu (altele decât cele electrice), canale
pentru rafturi, canapele, canapele (care sunt
extensibile), canapele de două locuri, canapele
de perete, canapele extensibile, canapele
rabatabile, canturi din plastic pentru mobilă,
capace combinate pentru recipiente (nemetalice
și nu pentru uz casnic sau bucătărie),
capace confecționate din materiale nemetalice
pentru recipiente, capace de piuliță decorative
(nemetalice), capace din lemn pentru recipiente
utilizate la împachetarea bunurilor industriale,
capace mobile pentru chiuvete, capace pentru
cutii de scrisori (nu din metal sau zidărie), capace
pentru recipiente, capcana viselor (decorațiuni),
capră de tăiat lemne, capre de lemn (mobilier),
capre de tăiat cu ferăstrăul, nu din metal, capsule
ale timpului nemetalice, capsule (recipiente
nemetalice), carapace de broască țestoasă
(material neprelucrat sau parțial prelucrat),
carcase de încuietori nu din metal, cârlige
confecționate din lemn (perdele), cârlige de
agățare a pozelor, nu din metal, cârlige de
agățat (pentru haine) din materiale nemetalice,
cârlige de agățat (pentru uși) din materiale
nemetalice, cârlige de cuier nemetalice, cârlige
de haine (suporturi) (nemetalice), cârlige de
siguranță, nu din metal, cârlige din metal pentru
perdele, cârlige din plastic pentru perdele,
cârlige nemetalice, cârlige nemetalice pentru
decorațiuni de perete (gen tapiserii, covorașe),
cârlige nemetalice pentru bare de haine, cârlige
nemetalice pentru mobilier, cârlige pentru agățat
genți, nu din metal, cârlige pentru bare de
haine, cârlige pentru cortina de duș, cârlige
pentru îmbrăcăminte, cârlige pentru perdele,
cârlige pentru porți din materiale nemetalice,
cartoteci (mobilier), cărucioare de servit ceaiul,
cărucioare (mobilier), caschete confecționate
din sidef, case de joacă pentru animale de
companie, casete, casete confecționate din
răchită, casete confecționate din stuf, casete din
chihlimbar, casete din corn, casete din fanoane
de balenă, casete din fildeș, casete din lemn,
casete din os, casete din plută, casete din
scoică, casete din spumă de mare, casete din
stuf, casete pentru chei, căsuțe pentru animale
de companie, casete pentru chei (mobilier),
căsuțe pentru păsări, căzi de lemn (nu căzi de
baie), catarge portabile pentru arborat steaguri,
nu din metal, figurine din ceară, ceară gofrată
pentru stupi, cepuri (nemetalice) pentru căzi,
cercuri nemetalice pentru butoaie, cepuri pentru
butoaie, nemetalice, chei brute din material
plastic, chihlimbar, bare de chihlimbar sintetic,
plăci de chihlimbar sintetic, cifre confecționate
din plastic pentru clădiri, ciocănele (pentru

uși) din materiale nemetalice, clanțe din lemn,
clapete de cutii de scrisori (nu din metal sau
zidărie), cleme pentru perdele, cleme pentru
prinderea covoarelor pe trepte (nemetalice),
clopoței de vânt, scaune de coafor, coarne
artificiale, coarne de animal, coarne de cerb,
coarne de mamifere din familia cervidae, cobilițe,
combinație de scăunel pentru îngenunchere și
pentru așezat, pentru grădinărit, comenzi pentru
jaluzele lamelare (neelectrice), comode, comode
(mobilier), componente de acoperire pentru
colțuri, nu din metal, console (mobilier), console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, console nemetalice
pentru polițe, containere flotante nemetalice,
containere nemetalice, containere (nemetalice)
pentru ambalarea la butoiaș a băuturilor,
copite de animale, coral (material neprelucrat
sau parțial prelucrat), corali, cordoane pentru
perdele draperii, corn brut sau semiprelucrat,
corniere (nemetalice) pentru mobilier, corpuri
cu sertare pentru depozitare (mobilier), corpuri
de birou independente, corpuri de bucătărie,
corpuri de dulapuri, coșuri adaptate pentru
a permite degradarea rapidă a materiei
organice (nemetalice), coșuri concepute pentru
a permite degradarea rapidă a materiei organice
(nemetalice), coșuri, cu excepția celor din
metal, coșuri de agățat (flori) din materiale
nemetalice, coșuri de brutărie, coșuri de compost
din materiale nemetalice, coșuri de depozitare
(mobilier), coșuri de dormit pentru animale
domestice, nu din metal, coșuri de dormit pentru
nou-născuți, coșuri de dormit portabile pentru
nou-născuți, coșuri de mână pentru cumpărături
în supermarketuri, nu din metal, coșuri de
picnic (neaccesorizate), coșuri de reciclare
nemetalice de uz comercial, coșuri decorative
din lemn, coșuri decorative din paie, coșuri
decorative din răchită, coșuri din bambus de
uz industrial, coșuri din nuiele, coșuri împletite,
coșuri, nemetalice, coșuri nemetalice (altele
decât coșurile de gunoi), coșuri nemetalice de
transportat animale domestice, coșuri (panere),
coșuri pentru bebeluși, coșuri pentru bebeluși
(pătuțuri), coșuri pentru butoaie, coșuri pentru
câini, coșuri pentru copii, coșuri pentru flori,
din răchită, coșuri pentru îngrășământ natural
(nemetalice), coșuri pentru pescuit, coșuri pentru
pisici, coșuri pentru reciclare (nemetalice), cotețe
pentru animale, cotiere pentru mobilă, coveți
nemetalice, covorașe de protecție, detașabile,
pentru chiuvete, covorașe, detașabile, pentru
chiuvete, covorașe pentru camping (saltele),
covorașe pentru țarcuri de bebeluși, cremone din
materiale nemetalice pentru încuietori, cremone
din materiale nemetalice pentru ferestre,
crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
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altele decât articole de bijuterie, cufere care nu
sunt din metal, cuibare, cuie de fixare, altele
decât cele din metal, cuie fără floare (știfturi),
nu din metal, cuie nemetalice, cuie pentru
încălțăminte, nu din metal, cuiere de haine,
cuiere de haine (cârlige montate pe perete)
(nemetalice), cuiere de haine (mobile), cuiere
de haine (mobilier), cuiere de pălării din metal,
cuiere pentru cravate, culcușuri pentru animale,
culcușuri pentru animale de interior, culcușuri
pentru animale de companie, culcușuri portabile
pentru animale de companie, cupe de șurub,
nu din metal, curele elastice (părți componente
de canapele), cuști nemetalice pentru transportul
animalelor, cuști pentru animale de companie,
cuști pentru câini, cutii asamblate pentru ambalat
(lemn), cutii confecționate din lemn căptușit cu
hârtie, cutii de ambalare confecționate din lemn,
cutii de ambalat pliate (lemn), cutii de colectare
(nemetalice), cutii de cuibare pentru animale,
cutii de depozitare (lemn), cutii de depozitare
pentru perne (mobilier), cutii de lemn pentru
sticle, cutii de lemn pentru stocarea jucăriilor,
cutii de scrisori, din lemn, cutii de siguranță,
nu din metal, cutii decorative de lemn, cutii din
lemn, cutii din lemn care pot fi stivuite, cutii
din lemn, pentru ambalare industrială, cutii din
lemn pentru depozitare, cutii din lemn sau din
materiale plastice, cutii pentru jucării (mobilier),
cutii pentru sticle, nemetalice, cutii pentru stivuit
(lemn), cutii pentru transport nemetalice, cutii
pentru trusouri de nou-născuți (din lemn sau
plastic), cutii pentru unelte (mobilier), cutii
pliabile pentru ambalaje (lemn), cutii portabile
(recipiente) din lemn, cutii poștale cu picior (nu
din metal), decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, decorațiuni adezive
de perete, din ceară, decorațiuni adezive de
perete, din lemn, decorațiuni de perete din
ceară, decorațiuni din ceramică pentru uși,
decorațiuni de perete, din lemn, decorațiuni din
materiale plastice pentru alimente, delimitatoare
(conuri de semnalizare mobile) confecționate din
materiale nemetalice, dinți de animale, displayuri publicitare la punctul de vânzare, discuri și
plăci de suport, nu din metal, dispozitive de
acționare a jaluzelelor din materiale nemetalice,
dispozitive de agățare a perdelelor, dispozitive
de fixare ascunse realizate din materiale
nemetalice, dispozitive de fixare a canaturilor,
nu din metal, pentru ferestre, dispozitive de
fixare cu filet nemetalice, dispozitive de fixare
nemetalice pentru mobilier, dispozitive de fixare
nemetalice pentru rafturi, dispozitive de fixare
pentru ferestre (nemetalice), dispozitive de
fixare pentru țevi, conectori și suporturi, nu
din metal, dispozitive de ghidare pentru sertare
(nemetalice), dispozitive de închidere pentru

recipiente (nemetalice), dispozitive de închidere
pentru sticle (nemetalice), dispozitive de
închidere declanșabile nemetalice (neelectrice),
dispozitive de închidere pentru uși, nemetalice,
dispozitive de închidere pentru ferestre
(nemetalice), dispozitive de reazem pentru
genunchi, dispozitive de siguranță de închidere
(nu din metal, neelectrice), dispozitive în formă
de cutii de transportat animale, dispozitive
neelectrice de închidere a ferestrelor, din
materiale nemetalice, dispozitive neelectrice de
deschidere a ferestrelor, nu din metal, dispozitive
neelectrice de comandă a ușilor din materiale
nemetalice, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), dispozitive
nemetalice de ancorare, dispozitive pentru
prinderea perdelelor, dispozitive pentru prindere,
nemetalice, dispozitive pentru prinderea ușilor
de dulapuri, nu din metal, distanțiere din
plastic folosite împreună cu panourile sandviș,
dispozitive pentru tragerea perdelelor, altele
decât cele acționate electric, distanțiere pentru
plăci, distribuitoare de hârtie de toaletă, fixe,
nu din metal, distribuitoare de prosoape de
hârtie (fixe, nu din metal), distribuitoare de
șervețele (fixe) care nu sunt din metal,
distribuitoare fixe de șervețele, care nu sunt
metalice, divane, divane cu spații de depozitare,
divane din lemn, divane din răchită, divane
din stuf, divane din trestie, doage din lemn,
dopuri combinate din materiale nemetalice
pentru închiderea sticlelor, dopuri combinate
pentru recipiente (nemetalice și nu pentru uz
casnic sau bucătărie), dopuri compozite pentru
recipiente (nemetalice și nu pentru uz casnic
sau bucătărie), dopuri de plută, dopuri de plută
pentru recipiente, dopuri de plută pentru sticle,
dopuri din imitații de plută, dopuri din lemn de
închidere a robinetului, dopuri nemetalice, dopuri
nemetalice pentru sticle, dopuri (nemetalice)
pentru recipiente, dopuri pentru căzi, nemetalice,
dopuri pentru chiuvete, nemetalice, draperii
cu falduri, șnururi pentru draperii, dulăpioare,
dulăpioare cu plasă împotriva insectelor pentru
alimente, dulăpioare cu încuietoare pentru
bagaje, dulăpioare nemetalice pentru alimente,
dulăpioare suspendate, dulapuri ca mobilier,
dulapuri compartimentate, dulapuri cu bază,
dulapuri cu încuietoare (mobilier), dulapuri cu
oglinzi, dulapuri cu proprietăți ignifuge, dulapuri
cu vitrină, dulapuri de bucătărie, dulapuri de
depozitare, dulapuri de depozitare (mobilier),
dulapuri de farmacie, dulapuri de haine,
dulapuri de siguranță, dulapuri de siguranță
(mobilier), dulapuri de veselă (mobilă), dulapuri
de siguranță nemetalice (mobilier), dulapuri din
lemn, dulapuri încastrate, dulapuri izolate fonic
(mobilier), dulapuri metalice, dulapuri metalice
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(mobilier), dulapuri metalice rezistente la foc
(mobilier), dulapuri (mobilier), dulapuri murale,
dulapuri nemetalice pentru unelte (goale),
dulapuri nemetalice rezistente la foc (mobilier),
dulapuri pentru arme, dulapuri pentru articole de
ceai (chadansu), dulapuri pentru baie, dulapuri
pentru calculatoare (mobilier), dulapuri pentru
baie incluzând lavoare, dulapuri pentru casierii,
din materiale nemetalice, dulapuri pentru
chiuvete, dulapuri pentru coșurile de gunoi,
dulapuri pentru depozitarea articolelor, dulapuri
pentru depozitare (mobilier), dulapuri pentru
discuri (mobilier), dulapuri pentru dosare de
carton, dulapuri pentru dormitor, dulapuri pentru
haine, dulapuri pentru pantofi, dulapuri pentru
papetărie (mobilier), dulapuri pentru prezentare
(altele decât cele frigorifice), dulapuri pentru
separarea camerei, dulapuri pentru servicii
de ceai, dulapuri pentru stocarea materialelor,
dulapuri pentru toaletă, dulapuri pentru unelte
din metal, dulapuri pentru vase, dulapuri pentru
vase (mobilă), dulapuri pentru veselă, dulapuri
prevăzute cu oglindă, dulapuri rezistente la
foc, echipamente de comandă neelectrice, nu
din metal pentru închiderea ușilor, echipamente
din plastic pentru jaluzele, ecrane de interior
sub formă de jaluzele, ecrane de prezentare
(mobilier), ecrane de prezentare pliabile folosite
în expoziții, ecrane de prezentare pliabile, ecrane
(mobilier) pentru afișare, ecrane de protecție
solară (realizate din șipci, pentru interior), ecrane
(mobilier) pentru folosire ca despărțitoare de
încăperi în birouri, ecusoane din plastic, ecrane
pentru șeminee (mobilă), elemente de expunere
portabile pentru vânzări (mobilier), elemente de
fixare a butoanelor de acționare (nemetalice),
elemente de legătură nemetalice pentru mobilier,
elemente de mobilier, elemente de perete
metalice (mobilier), elemente de separare
individuale (mobilă), elemente decorative pentru
ferestre, elemente nemetalice de protecție
pentru copaci, etajere, etajere de birou, etajere
pentru chiuvete, etajere pentru încălțăminte,
etichete din lemn pentru plante, etriere de
întindere, nu din metal, evantaie pliabile de
mână, extensii pentru mese, fețe pentru dulapuri,
figuri din os, figurine confecționate din derivați ai
gipsului, figurine confecționate din lemn, figurine
confecționate din plastic, figurine confecționate
din gips, figurine confecționate din împletituri de
ratan, figurine cu eroi de acțiune (decorative) din
ipsos, figurine cu eroi de acțiune (decorative)
din lemn, figurine de animale confecționate
din ipsos (ornamente), figurine de animale
(ornamente) confecționate din ceară, figurine
de animale (ornamente) confecționate din lemn,
figurine din ceară, figurine din fildeș, figurine
din ipsos, figurine din os, figurine din lemn,

figurine din răşină, figurine din rășină naturală,
figurine din rășină turnate la rece, figurine
ornamentale confecționate din ceară, figurine
ornamentale confecționate din lemn, figurine
ornamentale confecționate din ipsos, fildeș,
fildeș brut sau semiprelucrat, fildeș (material
neprelucrat sau parțial prelucrat), fildeș vegetal,
firme din lemn, fișe de fixare, nu din metal,
fișiere (cartoteci) sub formă de mobilier, fișiere
(mobilier), flori realizate din batoane de trestie,
foraibăre, nemetalice, pentru ferestre, forme
confecționate din înlocuitori ai lemnului pentru
rame de tablou, forme confecționate din lemn
pentru rame de tablou, forme în mărime naturală
ale corpului uman, pentru expunerea hainelor,
fotolii, fotolii de tip beanbag, fotolii in forma
de para, fotolii rabatabile (mobilier), fotolii
umplute cu polistiren (fotolii pară, fotolii puf),
fundații de fagure pentru stupi, garnituri de
uși (nemetalice), garnituri din material plastic,
garnituri nemetalice pentru paturi, garnituri
nemetalice pentru ferestre, garnituri nemetalice
pentru mobilier, garnituri nemetalice pentru
uși, garnituri pentru colțuri (nemetalice) pentru
recipiente, garnituri pentru dulapuri (nu din
metal), garnituri pentru uși, porți și ferestre, nu
din metal, gherghefuri pentru brodat, ghidaje
(dispozitive de culisare) pentru sertare (articole
metalice pentru mobilier), ghidaje (dispozitive
de culisare) pentru sertare (nemetalice), ghișee
pentru bănci, glisiere nemetalice pentru uși
glisante, glisiere pentru perdele, glisiere pentru
sertare (nemetalice), glisiere suspendate de
plafon din materiale nemetalice, glisoare
nemetalice pentru mobilă, globuri lucioase,
grilaje de aerisire (nemetalice) pentru montare la
ferestre, grilaje de siguranță (bariere) extensibile
pentru scări, grilaje de siguranță extensibile
pentru uși, grilaje din lemn, grilaje nemetalice
de protecție pentru bebeluși, copii și animale
de companie (mobilier), grilaje pentru șemineuri
(mobilier), grilaje pentru aerisire (nemetalice)
pentru montare la uși, grinzi pentru unități de
afișare, huse adaptate pentru mobilier, huse
adaptate pentru ramele de la pătuțuri de copii,
huse ajustate, din stofă, pentru mobilier, huse
de protecție pentru mobilier (adaptate), huse
de protecție pentru mobilier (ajustate), huse
de scaune (adaptate) pentru mobilier, huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese
de mobilier), huse matlasate de saltele, huse
matlasate pentru saltele, huse pentru haine,
huse pentru îmbrăcăminte (garderobe), huse
textile (adaptate) pentru mobilier, huse textile
(ajustate) pentru mobilier, brățări nemetalice de
identificare pentru spitale, plăci de identitate
nemetalice, iesle cu grătar pentru furaje, cuiere
nemetalice pentru îmbrăcăminte (cârlige), huse
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pentru îmbrăcăminte (garderoburi), împletituri
de paie, încuietori de mobilier nemetalice,
încuietori de siguranță (nemetalice, neelectrice),
indicatoare din lemn sau plastic, inele de
draperii, nu din metal, inele filetate nemetalice,
inele metalice pentru perdea, inele pentru
chei, nemetalice, inele pentru draperii de duș,
inele pentru perdele, plăci de înmatriculare
nemetalice, inserții filetate, nu din metal,
întinzătoare (nemetalice) cu filet, jaluzele cu
șipci orizontale (interioare) pentru uși, jaluzele
de interior, jaluzele de interior din metal pentru
ferestre, jaluzele de interior, din material textil,
jaluzele de interior din lamele, jaluzele de
interior din materiale textile, jaluzele de interior
(rolete), jaluzele de interior și accesorii pentru
perdele și jaluzele de interior, jaluzele din lemn,
jaluzele (interioare, cu stinghii) pentru protecție
împotriva luminii, jaluzele interioare (mobilă),
jaluzele lamelare (de interior), jaluzele opace
(formate din șipci, de interior), jaluzele orizontale
(de interior) pentru ferestre, jaluzele orizontale
(de interior) pentru uși, jaluzele pentru ferestre
(de interior), jaluzele termoizolante (de interior),
jaluzele verticale (de interior), cutii pentru jucării,
kituri de piese (comercializate în format complet)
pentru a fi asamblate ca mobilier, lăzi de
cartofi (mobilier), lăzi de depozitare, lăzi de
lemn cu sertare acoperite cu hârtie decorativă,
lăzi de lemn pentru stocarea jucăriilor, lăzi de
stocare confecționate din lemn, lăzi de unelte
(mobilier), lăzi din lemn, lăzi nemetalice, lăzi
nemetalice pentru unelte (goale), lăzi pentru
scule nemetalice, goale, lăzi și palete, nu
din metal, leagăne, leagăne pentru verandă,
leagăne portabile, lenjerie de pat din puf, lucrări
de artă din chihlimbar presat, lucrări de artă
din chihlimbar, lucrări de artă din fân, lucrări de
ebanisterie, machete de avioane (ornamente)
confecționate din lemn, machete de avioane
(ornamente) confecționate din ceară, machete
de avioane (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, machete de avioane (ornamente)
confecționate din plastic, machete de avioane
(ornamente) confecționate din ipsos, machete
de figurine (ornamente) confecționate din ceară,
machete de figurine (ornamente) confecționate
din ipsos, machete de figurine (ornamente)
confecționate din plastic, machete de figurine
(ornamente) confecționate din lemn, machete
de figurine (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, machete de mașini (ornamente)
confecționate din lemn, machete de mașini
(ornamente) din lemn, machete de mașini
(ornamente) confecționate din ipsos, machete
de mașini (ornamente) confecționate din plastic,
machete de mașini (ornamente) confecționate
din ceară, machete de vehicule (ornamente)

confecționate din lemn, machete de mașini
(ornamente) confecționate din rășini sintetice,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din plastic, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din ipsos, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din ceară, machete
de vehicule (ornamente) confecționate din
rășini sintetice, machete din ipsos (ornamente),
machete din plastic (ornamente), machete la
scară redusă (ornamente) din lemn, machete
(ornamente) din ceară, manechine, manechine
pentru vitrine de magazin, manechine și
manechini de croitorie, mânere de sertare
(nemetalice), mânere de sprijin nemetalice,
mânere de ușă din plastic, mânere de ușă din
porțelan, mânere de ușă, nemetalice, mânere din
ceramică, mânere din ceramică pentru mobilier,
mânere din ceramică pentru dulapuri, sertare
și mobilier, mânere din lemn pentru ferestre,
mânere din lemn pentru sertare, mânere din
porțelan, mânere din porțelan pentru sertare,
mânere din porțelan pentru ferestre, mânere
nemetalice pentru ferestre, mânere nemetalice
pentru mobilier, mânere pentru ferestre ghilotină,
nu din metal, mânere pentru sertare, nu
din metal, mânere rotunde din lemn, mânere
rotunde nemetalice, mânere rotunde pentru plăci
frontale (nemetalice), mânere rotunde pentru
sertare (nemetalice), mânere rotunde pentru
uși, din lemn, mânere rotunde pentru uși,
din porțelan, mânere rotunde pentru uși, nu
din metal, manșoane din materiale nemetalice
pentru bastoane de mers, margini decorative din
plastic pentru canturi utilizate pentru mobilier,
masă pentru ferăstraie (lucrare), nu din metal,
altele decât piesele de mașini, masă pentru
ferăstraie (menghine), nu din metal, altele decât
piesele de mașini, măsuțe, măsuțe auxiliare,
măsuțe de ceai, măsuțe de toaletă, măsuțe
pentru computere, măsuțe pentru mașini de
scris, măsuțe portabile de pus în poală,
materiale profilate pentru mobilier, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru ferestre culisante,
mecanisme (nemetalice, neelectrice) pentru
închiderea ferestrelor, mecanisme nemetalice,
neelectrice pentru deschiderea ferestrelor,
mecanisme nemetalice, neelectrice pentru
ridicarea ferestrelor, mecanisme nemetalice,
neelectrice pentru ridicarea ușilor, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru uși rulante,
mecanisme nemetalice, neelectrice pentru uși
glisante, mecanisme (nemetalice, neelectrice)
pentru închiderea ușilor, mecanisme nemetalice,
neelectrice pentru deschiderea ușilor, mese,
mese adaptate pentru a fi folosite de persoanele
cu dificultăți de mobilitate, mese consolă,
mese cu înălțime reglabilă, mese cu banchete,
mese cu piedestal, mese cu suport, mese
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de bucătărie, mese de camping, mese de
conferință, mese de expunere, mese de lucru,
mese de lucru pentru proiectanți, mese de
lucru pentru tâmplari, mese de masaj, mese
de picnic, mese de proiectare, mese de scris,
mese de scris pentru birouri, mese de scris
sau citit pentru stat în picioare, mese de
toaletă, mese de toaletă cu oglinzi formate din
trei părți, mese de tapițare, mese de toaletă
(mobilier), mese decorative, mese din marmură,
mese din metal, mese din mozaic, mese
laterale, mese (mobilier), mese pentru birouri,
mese pentru case de marcat, mese pentru
computer, mese pentru desen (mobilier), mese
pentru grădină, mese pentru periat animale de
companie, mese pentru săli de mese, mese
pentru schimbarea scutecelor, mese pliante,
miez tip fagure, mobilă antichizată, mobilă cu
pat încorporat, mobilă curbată, mobilă de toaletă
incluzând lavoare, mobilă din bambus, mobilă
pentru vivarii, mobilă și mobilier, mobilă stil
antic, reproducere, mobilă superpozabilă, mobile
care se pot transforma în pat, mobile de birou,
mobile decorative care produc sunete, mobile
(obiecte pentru decorare), rafturi de mobile,
mobilier, mobilier adaptat pentru persoanele
cu dificultăți motorii, mobilier baie, mobilier
capitonat, mobilier casnic confecționat din
lemn, mobilier combinat, mobilier confecționat
din material plastic, mobilier confecționat în
principal din sticlă, mobilier convertibil tapițat,
mobilier de baie, mobilier cu rafturi pentru
perete, mobilier de baie modular, mobilier de
bucătărie, mobilier de bucătărie cu înălțime
reglabilă, mobilier de expunere, mobilier de
expunere pentru puncte de vânzare, mobilier
de exterior, mobilier de grădină, mobilier de
grădină din aluminiu, mobilier de grădină din
lemn, mobilier de grădină din metal, mobilier
de interior, mobilier de magazin folosit la
expunerea cartelelor, mobilier de uz casnic,
mobilier de uz industrial, mobilier din înlocuitori
ai lemnului, mobilier din lemn, mobilier din
materiale plastice pentru baie, mobilier din
materiale plastice, mobilier din oțel, mobilier
din piele, mobilier din plastic pentru grădină,
mobilier din ratan, mobilier din sticlă, mobilier
din stuf, mobilier din tuburi de oțel, mobilier
expunere mărfuri (nemetalic), mobilier folosit în
săli, mobilier în miniatură confecționat din lemn,
mobilier în miniatură confecționat din fibră de
lemn, mobilier încastrat, mobilier încastrat pentru
bucătărie, mobilier încastrat pentru dormitor,
mobilier integrat, mobilier nemetalic (altul decât
cel special confecționat pentru uz medical sau
de laborator), mobilier pentru acvarii de interior,
mobilier pentru animalele de companie, mobilier
pentru arhivare, mobilier pentru automobile-

caravană, mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru bebeluși, mobilier pentru cameră de zi,
mobilier pentru camping, mobilier pentru cantine,
mobilier pentru caravane, mobilier pentru casă,
birou și grădină, mobilier pentru curte interioară,
mobilier pentru computer, mobilier pentru copii,
mobilier pentru depozitare, mobilier pentru
dormitor, mobilier pentru expunerea produselor,
mobilier pentru magazine, mobilier pentru
persoane cu handicap fizic, cu mobilitate redusă
și invalide, mobilier pentru saune, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe),
mobilier pentru sere, mobilier pentru șezut,
mobilier pentru terarii de interior, mobilier pentru
toalete publice, mobilier pentru vestiare, mobilier
pentru zonă de relaxare, mobilier rabatabil
pentru șezut, mobilier realizat din șipci, mobilier
școlar, mobilier transformabil, mobilier vechi,
modele la scară redusă, din plastic, pentru
decorare, modele ornamentale confecționate
din ipsos, modele ornamentale realizate din
lemn, modele ornamentale realizate din ceară,
modele (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, modele (ornamente) confecționate din
ipsos, modele (ornamente) confecționate din
plastic, modele (ornamente) confecționate din
lemn, modele (ornamente) confecționate din
ceară, module metalice demontabile (mobilier),
module nemetalice demontabile (mobilier),
module mobile de bar (mobilier), module
pentru depozitare (mobilier), monturi pentru
perii, muluri pentru mobilier, noptiere, noptiere
pentru pat, numere de casă, nemetalice,
neluminoase, numere nemetalice pentru case,
oase de animale (material neprelucrat sau
parțial prelucrat), oase de balenă, obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
obiecte de artă din ceară, obiecte de artă
din ipsos, obiecte de artă din lemn, obiecte
de artă din material plastic, obiecte de artă
fabricate din paie, obiecte de artă fabricate
din plută, obiecte publicitare gonflabile, obloane
de interior, obloane (jaluzele), ochi de șurub
(care nu sunt din metal), oglinzi care se
înclină, oglinzi de baie, oglinzi de buzunar,
oglinzi de machiaj pentru poșete, oglinzi de
mână, oglinzi de mână (oglinzi de toaletă),
oglinzi de perete, oglinzi decorative, oglinzi (fixe,
care nu sunt portabile), oglinzi îmbunătățite
cu becuri electrice, oglinzi imprimate, oglinzi
(mobilier), oglinzi pentru bărbierit, oglinzi pentru
dulapuri cu încuietoare, oglinzi pentru machiat,
folosite în voiaje, oglinzi pentru machiat, pentru
casă, oglinzi pentru pudriere, oglinzi personale
compacte, oglinzi (sticlă argintată), opere de
artă din coajă de nucă, opritoare de fereastră
de lemn, opritoare de fereastră din plastic,
opritoare de ușă (nemetalice) sub formă de
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animale, opritoare de uși din plastic, opritoare
din lemn pentru uși, opritoare pentru dulapuri,
nu din metal, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, opritoare pentru uși, nu
din metal sau cauciuc, opritori, nu din sticlă,
metal sau cauciuc, organizatoare de agățat în
dulapuri, organizatoare din plastic (tăvi) pentru
cutii de unelte, organizatoare pentru sertare,
ornamente de plastic pentru torturi, ornamente
de sărbători din lemn, nu ornamente pentru
brad, ornamente din plastic extrudat pentru
mobilier, ornamente din plastic pentru masă,
ornamente pentru cadre (rame), ornamente
pentru prăjituri realizate din plastic, ornamente
(statui) confecționate din ceară, os de balenă,
otomane, padocuri portabile, paie împletite
(cu excepția rogojinilor), palete de încărcare,
nemetalice, palete de manipulare, nemetalice,
palete de transport, nemetalice, paleți din lemn,
paleți mobili fabricați din materiale nemetalice,
panere (coșuri) pentru transportarea de obiecte,
panou de lipire tapet (mese), panou pentru
informații (aviziere) din plută, panouri de afișaj
(altele decât cele electronice), panouri de
afișare (altele decât cele electronice), panouri de
afișare a publicității (mobilier), panouri de afișare
pentru coșciuge pentru afișarea de fotografii și
informații despre persoanele decedate, panouri
de afișare autocolante, panouri de afișare
publicitare, panouri de anunțuri (indicatoare)
din plută, panouri de expunere din materiale
plastice, panouri de expunere pentru expoziții,
panouri de expunere portabile pentru afișare,
panouri de expunere prevăzute cu bare
metalice pliabile și interconectabile, panouri
de expunere sub formă de mobilier, panouri
de lemn pentru mobilier, panouri de mobilier,
panouri de montaj fotografic, panouri de
prezentare a bijuteriilor, panouri de prezentare
pentru spații comerciale, panouri de stuf,
panouri decorative din lemn (mobilier), panouri
despărțitoare din lemn pentru mobilier, panouri
despărțitoare (mobilier), panouri despărțitoare
mobile (mobilier), panouri despărțitoare pentru
mobilier, panouri despărțitoare pentru prezentări,
panouri din lemn pentru afișarea reclamelor
(neluminoase), panouri din materiale plastice
de uz publicitar (neluminos), panouri din plastic
pentru afișarea reclamelor (neluminoase),
panouri din plastic pentru afișare publicitară
(neluminoase), panouri din plastic transparent
care sunt părți ale recipientelor de ambalat,
panouri din porțelan pentru afișare publicitară
(neluminoase), panouri din sticlă pentru
afișarea reclamelor (neluminoase), panouri
pentru afișarea materialelor de modelare,
panouri pentru afișarea materialelor pictoriale,
panouri pentru afișarea materialelor de tipărire,

panouri pentru afișarea materialelor grafice,
panouri pentru chei (mobilier), panouri pentru
expoziții, panouri pentru expunere (neluminate
și nemecanizate), panouri pentru mobilier,
panouri pentru notițe îmbrăcate în stofă și
cu panglici transversale, panouri pentru partea
din spate (piese de mobilier), panouri pentru
registre, panouri pentru scopuri publicitare
(neluminate și nemecanizate), panouri pliabile
pentru expunere, panouri publicitare, panouri
publicitare de plastic, panouri publicitare
din lemn, panouri separatoare, panouri sub
formă de mobilier, panouri sub formă de
piese de mobilier, panouri/table din material
plastic, paravane antiscântei pentru șemineuri,
paravane de protecție din materiale rezistente
la foc, de uz menajer, paravane de protecție
din materiale rezistente la foc, pentru uz
casnic (mobilier), paravane de protecție pentru
șemineuri (cămine), paravane de uz menajer
pentru foc, paravane despărțitoare (mobilier),
paravane din metal (mobilier), paravane
mobile (mobilier), paravane (mobilier), paravane
(mobilier) pentru birouri, paravane orientale
cu un singur panou (tsuitate), paravane
pliante orientale (byoubu), paravane portabile
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
paravane simple (mobilier), paravane solare (de
interior), nu din metal sau textile, paravane
solare (pliante, pentru exterior), partiții de birou
mobile, partiții mobile (mobilier), păsări împăiate,
paturi, paturi adaptate pentru a fi utilizate de
către persoanele cu dificultăți de mobilitate,
paturi ajustabile, paturi, așternuturi, saltele și
perne, paturi-canapea, paturi care includ și
divane, paturi cu aer, altele decât cele de uz
medical, paturi cu apă, paturi de camping, paturi
de spital, paturi de tip beanbag, paturi din lemn,
paturi hibride sub formă de paturi de apă cu
margini moi (altele decât cele de uz medical),
paturi divan, paturi hidrostatice, altele decât
cele de uz medical, paturi pentru animalele
de companie, paturi pentru câini, paturi pentru
copii, paturi pentru copii confecționate din pânză
sub forma unui sac, paturi pentru masaj, paturi
pentru păsări, paturi pliante, paturi portabile,
paturi portabile pentru bebeluși, paturi prevăzute
cu saltele cu arcuri interioare, rotile nemetalice
pentru paturi, paturi supraetajate, pătuțuri de
siguranță, pătuțuri de voiaj pentru copii, pătuțurileagăn pentru bebeluși, pătuțuri pentru copii,
perdele de bambus, perdele decorative din
mărgele, perdele din mărgele, pereți despărțitori,
pereți despărțitori detașabili (mobilier) din metal,
pereți despărțitori din plastic (mobilier), pereți
despărțitori glisanți (pereți despărțitori mobilier)
pentru încăperi, pereți despărțitori metalici
(mobilier), pereți despărțitori (mobilier), pereți
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despărțitori nemetalici (mobilier) confecționați
din panouri cu dispozitive de prindere, pereți
despărțitori sub formă de mobilier, pergole
(mobilier), perne, perne adaptate pentru
sprijinirea feței (altele decât cele pentru uz
medical), perne (altele decât cele pentru
uz medical) pentru susținerea bebelușilor
la examinare, perne antirostogolire pentru
bebeluși, perne cervicale, perne cu aer, altele
decât cele de uz medical, perne cu apă, altele
decât cele de uz medical, perne de aer, perne
de aer sub formă de mobilier (nu pentru uz
medical), perne de baie, perne de maternitate,
perne de protecție, nu din metal, pentru picioare
de scaun, perne de sprijin pentru cap, perne
de susținere a gâtului, perne de susținere a
spatelui, care nu sunt de uz medical, perne
de susținere folosite la scaunele de siguranță
de mașină pentru copii, perne de susținere
pentru scăunele de copii, perne de tip beanbag,
perne de voiaj, perne decorative, perne din
bambus, perne din latex, perne din spumă
cu memorie, perne gonflabile, perne gonflabile
(altele decât cele pentru uz medical) pentru zona
din jurul gâtului, perne gonflabile, altele decât
cele pentru uz medical, perne gonflabile pentru
susținerea gâtului, perne în formă de u, perne
mari, perne parfumate, perne pentru alăptat,
perne pentru animale de companie, perne
pentru bebeluși, perne pentru căptușit cuști de
transportat animale de companie, perne pentru
căptușit cuști pentru animale de companie, perne
pentru fotolii, perne pentru gât (altele decât
cele pentru uz medical sau chirurgical), perne
pentru scaune, perne pentru scaune ca piese
de mobilier, perne pentru scaune de stadion,
perne pentru scăunele de pe stadion, perne
pentru sprijinirea capului bebelușilor, perne
pneumatice, altele decât pentru uz medical,
perne (tapițerie), perne umplute, perne umplute
cu păr, pernițe de tip beanbag, picioare de masă,
picioare de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare (nemetalice) pentru mobilier, picioare
pentru mobilă, picioare pentru panouri de
expunere (nemetalice), picioare pentru standuri
de prezentare (nemetalice), piciorușe pentru
mobilă, piedestaluri, piedestaluri (mobilier),
piedici (nemetalice), piese de asamblare pentru
mobilier, piese de legătură pentru bastoane,
din materiale nemetalice, piese de mobilier,
piese de mobilier nemetalice, piese pentru
dulapuri (nemetalice), piese pentru sisteme
de rafturi (nemetalice), plăci confecționate din
lemn, din materiale nemetalice, plăci (de
oglindă) pentru fixare pe pereți, plăci de
sticlă pentru oglinzi, plăci decorative din ceară,
plăci decorative din ipsos, plăci din lemn
pentru scopuri publicitare (neluminoase), plăci

frontale de dulapuri, plăcuțe decorative murale
(mobilier), nu din materiale textile, plane de lucru,
platforme pentru schimbarea scutecelor montate
în perete, platouri pentru cizme (mobilier), polițe,
portcarturi sub formă de panouri de prezentare,
porți de siguranță pentru uși sau scări,
portmantouri, prăjini nemetalice, premergătoare
pentru bebeluși, premergătoare pentru copii,
protecții antilovire pentru pătuțuri de copii, altele
decât lenjeriile de pat, protecții antilovire pentru
pătuțuri-leagăn de copii, altele decât lenjeriile de
pat, protecții din fetru pentru picioare de mobilier,
protecții matlasate pentru saltele, protecții pentru
mobilier, pufuri (mobilier), pubele din lemn,
pupitre, răchită, rafturi, rafturi de depozitare,
rafturi de depozitare a echipamentului sportiv și
de schi, rafturi de depozitare (mobilier), rafturi
de depozitare pentru obiecte de artă, rafturi
de depozitare pentru lemne de foc, rafturi de
magazin, rafturi de mobilă, rafturi de perete
nemetalice (mobilier), rafturi de perete (structuri)
din materiale nemetalice, rafturi de prezentare,
rafturi de prezentare mobile (mobilier), rafturi
de prezentare pentru expunerea produselor
în scopul vânzării, rafturi de stocare metalice
transportabile (mobilier), rafturi de stocare
nemetalice transportabile (mobilier), rafturi de
stupi, rafturi din lemn (mobilier), rafturi din
materiale nemetalice (mobilier), rafturi metalice,
rafturi metalice (mobilier), rafturi (mobilier)
confecționate în principal din lemn, utilizate
pentru depozitare, rafturi (mobilier) din lemn,
rafturi (mobilier) pentru butoaie, rafturi modulare
(mobilier), rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
nemetalice (mobilier) pentru depozitare, rafturi
pentru alimente, rafturi pentru birou (mobilier),
rafturi pentru comercializare la set, rafturi pentru
depozitare, rafturi pentru depozitarea gheții
(mobilier), rafturi pentru dulapuri de îndosariere
(mobilă), rafturi pentru expunerea de produse
în scopuri de prezentare, rafturi pentru tipărituri
pentru stocarea de materiale tipărite, rafturi
pentru tipărituri pentru prezentarea de materiale
tipărite, rafturi pentru vinuri (mobilier), rafturi
pliante, rafturi prefabricate (mobilier), rafturi
sub formă de cutii, rafturi sub formă de
mobilier confecționat din materiale nemetalice,
rafturi suspendate pentru depozitare (mobilier),
rafturi utilizate ca piese de mobilier pentru
copii, rame, rame (cadre) nemetalice pentru
containere, rame de fotografie din piele,
baghete pentru rame de tablouri (șipci),
rame din lemn pentru fotografii, rame din
lemn pentru tablouri, rame metalice pentru
expozitoare (mobilier), rame metalice pentru
fotografii, rame nemetalice pentru plăcuțe de
înmatriculare, rame pentru baldachine de paturi,
rame pentru expozitoare, rame pentru fotografii,
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rame pentru oglinzi, rame pentru panouri
de afișare, rame pentru panouri indicatoare,
rame pentru poze din metale prețioase,
rame pentru stupi, rame pentru tablouri și
fotografii, rame sculptate pentru fotografii,
rastele pentru arme, rechizite de birou (mobilier),
recipiente alimentare transparente pentru
utilizarea în ambalarea pentru comercializare,
recipiente confecționate din stuf, recipiente
confecționate din lemn (altele decât cele de
uz casnic sau de bucătărie), recipiente de
ambalat nemetalice, recipiente de protecție
realizate din materiale nemetalice pentru
ambalarea bunurilor, recipiente nemetalice
pentru depozitarea uneltelor (goale), recipiente
nemetalice pentru depozitare (altele decât
cele pentru uz casnic și bucătărie), recipiente
nemetalice sub formă de coșuri, recipiente
(nemetalice) sub formă de butoiașe, recipiente,
nu din metal, pentru depozitare, recipiente pentru
ambalare confecționate din lemn, recipiente
pentru protecție, realizate din materiale
nemetalice, destinate depozitării de bunuri,
recipiente sub formă de cutii confecționate din
lemn, rezemătoare ajustabile pentru a sta în
pat în poziție șezând, rezemătoare de cap
gonflabile, rezemătoare de picioare, rezervoare
din lemn pentru depozitare, rogojini de dormit
(perne sau saltele), role de direcție provizorii,
role de ferestre, nemetalice, role nemetalice
pentru geamuri glisante, role (nemetalice) pentru
uși glisante, role pentru canat, nu din metal, role
pentru perdele, role (rotile), nu din metal, rolete
pentru interior, rotile, saloane, saltele, saltele
(altele decât saltelele pentru nașteri), saltele
auto portabile, saltele camping, saltele cu aer,
altele decât cele de uz medical, saltele cu aer
pentru camping, saltele cu arcuri, saltele de
dormit, saltele de pat, saltele de schimb, saltele
din latex, saltele din paie, saltele din spumă,
saltele din spumă pentru camping, saltele
futon (altele decât saltelele pentru naștere),
saltele gonflabile, altele decât cele pentru uz
medical, saltele gonflabile flotabile (saltele cu
aer), saltele gonflabile pentru camping, saltele
ignifuge, saltele pentru camping, saltele pentru
copii, utilizate pentru dormit, saltele pneumatice,
saltele reutilizabile pentru schimbat scutece,
șarniere nemetalice pentru fixarea cablurilor
electrice, șarniere nemetalice pentru fixarea
țevilor, scări confecționate din fibră de sticlă,
scări de lemn sau din materiale plastice, scări
din lemn, scări din plastic, scări fabricate din
lemn, scări mobile nemetalice pentru îmbarcarea
pasagerilor, scări mobile pentru îmbarcarea
pasagerilor (nemetalice), scări nemetalice, scări
pentru biblioteci, nemetalice, scări pliabile
confecționate din materiale plastice, scări pliabile

confecționate din lemn, scări și trepte mobile,
nu din metal, scaune, scaune adaptate pentru
a fi folosite de persoanele cu dificultăți de
mobilitate, scaune adaptate pentru bebeluși,
scaune ca mobilier de birou, scaune cu ax,
scaune cu bază, scaune cu roți pivotante,
scaune cu spătar rabatabil, scaune de baie
pentru bebeluși, scaune de baie portabile pentru
bebeluși, destinate utilizării în cada de baie,
scaune de birou, scaune de conferință, scaune
de copii, scaune de lucru, scaune de lucru
pentru persoane cu handicap fizic și cu mobilitate
redusă, scaune de masă pentru bebeluși,
scaune de susținere, scaune din metal, scaune
ergonomice, scaune ergonomice fără spătar cu
reazem pentru genunchi, scaune ergonomice
pentru masajul pe scaun, scaune fără picioare
în stil japonez (zaisu), scaune gonflabile, scaune
gonflabile flotabile, scaune înalte, scaune înalte
(mobilier), scaune joase fără cotiere așezate
în fața șemineului, scaune pe cadre cu patine,
scaune pentru baie, scaune pentru banchet,
scaune pentru baruri, scaune pentru bebeluși,
scaune pentru duș, scaune pentru desenatori,
scaune pentru pescuit, scaune pentru săli de
mese, scaune pentru toboșari, scaune pliante,
scaune plutitoare (gonflabile), scaune portabile
pliante pentru stadioane, scaune rabatabile,
scaune sprijinite pe grinzi, scăunele cu trepte
(mobilier), scăunele-leagăn, scăunele pentru
baie, scăunele pentru pescuit, schelete de pat
din lemn, cochilii de scoici, scrinuri, scrinuri
(mobilier), scripeți din plastic pentru jaluzele,
cutii de scrisori, cu excepția celor din metal
sau zidărie), sculpturi de ceară, sculpturi
de ipsos, sculpturi de plastic, sculpturi din
ceară, sculpturi din fildeș, sculpturi din ipsos,
sculpturi din lemn, sculpturi din os, sculpturi din
plastic, sculpturi în os, sculpturi ornamentale
realizate din lemn, sculpturi ornamentale
realizate din ceară, sculpturi ornamentale
realizate din ipsos, sculpturi realizate din lemn,
scurgătoare pentru vase (mobilă), scuturi pentru
șemineu (mobilier), paravane de protecție pentru
șeminee, separatoare pentru rafturi (nemetalice)
sub formă de piese de mobilier, separatoare
pentru sertare, separatoare rafturi (nemetalice),
sertare de bani nemetalice, sertare pentru
mobilier, sertare pentru stocarea cartelelor
și a cardurilor, sertare (piese de mobilier),
seturi de mobilier cu trei piese pentru salon,
seturi de piese (vândute împreună) pentru
asamblare articole de mobilier, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblare panouri
de expunere, seturi de piese (vândute împreună)
pentru asamblarea standurilor de prezentare,
seturi de piese (vândute împreună) pentru
asamblare vitrine, șezlonguri, șezlonguri de
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plajă cu acoperiș împletit, șezlonguri gonflabile,
șezlonguri pentru bronzat, șezlonguri pentru
plajă, șezlonguri prevăzute cu apărătoare de
vânt, sicrie, sicrie din lemn, sicrie din răchită,
suprafețe de scris portabile (mobilier), suprafețe
de lucru sub formă de mobilier, suprafețe de
lucru (piese de mobilier), suprafețe de lucru
portabile (mobilier), suprafețe de lucru, suporturi
transparente din plastic pentru ecusoane,
suporturi suspendate pentru plante, nu din metal,
suporturi rotative (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), suporturi pentru ziare, suporturi
pentru utilizări multiple (mobilier), suporturi
pentru umbrele de soare, suporturi pentru
umbrele, suporturi pentru telefon (mobilier),
suporturi pentru tejghele, suporturi pentru
susținerea barelor pentru perdea, suporturi
pentru susținerea barelor de draperii, suporturi
pentru scrisori (mobilier), suporturi pentru chei
(mobilier), suporturi pentru copaci (nemetalice),
suporturi pentru difuzoare (mobilier), suporturi
pentru expunerea materialului de prezentare,
suporturi pentru fanioane, suporturi pentru
fixarea barelor de draperii, suporturi pentru
fixarea stâlpilor de perdele, suporturi pentru
flori, suporturi pentru flori, pentru ceremonii,
suporturi pentru fotografii fără rame, suporturi
pentru frânghii de uscat rufe, din lemn sau
materiale plastice, suporturi pentru gantere,
suporturi pentru haine, suporturi pentru
haine (mobilier), suporturi pentru materiale
de prezentare (mobilier), suporturi pentru
oglindă, suporturi pentru pălării, suporturi pentru
peruci, suporturi pentru plante, suporturi pentru
prosoape (mobilier), suporturi pentru reviste,
suporturi pentru scaun reglabile, suporturi pentru
schimbarea bebelușilor, suporturi pentru cărți
de bucate, suporturi pentru cărți, suporturi
pentru broșuri (sub formă de mobilier), suporturi
pentru brațe, suporturi pentru bagaje ca
piese de mobilier, suporturi, nu din metal,
pentru susținerea meselor, suporturi nemetalice
pentru mobilă, suporturi nemetalice pentru
rame, suporturi (nemetalice) pentru atârnarea
draperiilor pentru ferestre, suporturi nemetalice
pentru rafturi (piese de mobilier), suporturi
nemetalice pentru agățat furtunuri, suporturi
nemetalice pentru unelte, montate pe perete,
suporturi nemetalice pentru mobilier, suporturi
nemetalice pentru butoaie, suporturi (mobilier)
pentru televizoare, suporturi (mobilier) pentru
acvarii de interior, suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi în
consolă din materiale nemetalice (altele
decât pentru construcții), suporturi folosite la
fixarea acoperirilor pentru ferestre, suporturi
(distribuitoare) fixe de prosoape de hârtie,
suporturi din plastic pentru sigle de firme,

suporturi din lemn pentru panouri indicatoare,
suporturi destinate utilizării pentru susținerea
meselor, suporturi de umbrele, suporturi de
șervețele (fixe) nemetalice, suporturi de scule
montate pe perete, suporturi de raft nemetalice,
suporturi de raft nemetalice (piese de mobilier),
suporturi de raft metalice (piese de mobilier),
suporturi de prezentare pentru plăci de surf,
suporturi de prezentare acrilice, agățătoare
pentru suporturi de pălării nemetalice, suporturi
de mobilier nemetalice, suporturi de furtun
montate pe perete (nemetalice), suporturi de
fotografii (rame), suporturi de covor pentru
protejarea picioarelor de mobilier, suporturi de
cărți, suporturi de cărți (mobilier), suporturi de
carte, suporturi de arme, montate pe perete,
suporturi cu rotile (mobilier), suporturi cu ramă,
suporturi cu mai multe poziții (mobilier), suporturi
cu bare pentru haine, suporturi confecționate
din lemn flexibil pentru saltele, suporturi audio
(mobilier) pentru utilizare cu echipamente audio,
suport pentru spate portabil pentru folosirea la
scaune, suport pentru imprimantă, suport pentru
broșuri (mobilier), suport de pălării (mobilier),
sulițe (valve), nu din metal pentru butoiașe, sulițe
(valve), nu din metal pentru recipiente, rafturi de
stupi, stupi de albine, ceară gofrată pentru stupi,
stuf (material neprelucrat sau parțial prelucrat),
structuri pentru paturi, storuri venețiene de
interior, storuri venețiene, storuri din lemn
împletit (mobilier), storuri de interior pentru
ferestre (mobilier), storuri (de interior), știfturi
pentru încălțăminte, nu din metal, dispozitive
de închidere pentru sticle nemetalice, stelaje
pentru plante, statui din os, statui din lemn, statui
din chihlimbar presat, statui de fildeș, statui de
ceară, statuete ornamentale realizate din lemn,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante
și decorațiuni din materiale ca lemn, ceară,
ghips sau plastic, incluse în această clasă,
statuete din răşină, statuete din lemn, ceară,
ghips sau din materiale plastice, statuete din os,
statuete din chihlimbar, statuete confecționate
din rășini sintetice, statuete de fildeș, stative
pentru sticle, stații de lucru pentru calculator
personal (mobilier), stații de lucru pentru
calculator (mobilier), stații de lucru (mobilier),
standuri transportabile nemetalice de prezentare
(altele decât structuri), standuri pentru lavoare
(mobilier), standuri de prezentare verticale
portabile, standuri de prezentare portabile pentru
reclame, standuri de prezentare pentru vânzare
de produse, standuri de prezentare pentru
mărfuri, standuri de prezentare pentru vitrinele
magazinelor, standuri de prezentare nemetalice,
standuri de prezentare asamblate, standuri de
prezentare, standuri de expunere asamblate,
standuri de expoziție (nemetalice, altele decât
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structurile), standuri cu rame pentru expoziții
(nemetalice), stâlpi de zgâriat pentru pisici,
spumă de mare (material neprelucrat sau parțial
prelucrat), sonerii care nu sunt din metal și
nici electrice, somiere pentru paturi, somiere de
pat, somiere cu arcuri, sofale, socluri pentru
ghivece de flori, sisteme de deschidere a ușilor,
care nu sunt electrice și nici din metal, sisteme
de afișare, șipci pentru rame de tablouri, șine
pentru perdele de duș, șine pentru perdele, șine
pentru îmbrăcăminte, șine nemetalice pentru uși
glisante, șine (nemetalice) pentru uși pliante,
șine nemetalice pentru sertare, șine nemetalice
pentru perdele, șine metalice pentru perdele,
șine de susținere pentru perdele, șine extensibile
din plastic pentru perdeluțe, șine de suspensie
fixate pe plafon din materiale nemetalice
folosite la uși, șilduri nemetalice, șifoniere,
sidef neprelucrat, sidef brut sau semiprelucrat,
sidef, uși pentru mobilier, uși prefabricate din
lemn pentru mobilier, uși pentru garderobă,
uși glisante pentru șifonier, uși glisante pentru
mobilier, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
uși din lemn pentru mobilier, uși de mobilier
(nemetalice), uși de mobile, uși de dulapuri,
unități pentru picnic (mobilier), unități sub
formă de soclu (mobilier), unități pentru perete
(mobilier), unități pentru cocktailuri (mobilier),
unități (mobilier), unități de prezentare asamblate
(mobilier), unități de mobilier pentru bucătării,
unități de mobilier amplasate sub chiuvetă,
unități de mobilier, unități de garderobă care pot
fi stivuite, unități de depozitare pentru conversia
dulapurilor, unități de depozitare (mobilier),
unități de colț (mobilier), unități de bucătărie,
unități cu sertare, umerașe (suporturi pentru
haine), nu din metal, umerașe și cuiere pentru
haine, suporturi pentru haine (mobilier) și cârlige
pentru îmbrăcăminte, umerașe pentru haine
(umerașe pentru paltoane), umerașe și cuiere
pentru haine, umerașe de haine nemetalice,
truse de scule nemetalice, goale, trofee de
lemn, trestie (material neprelucrat sau parțial
prelucrat), trepte (scări) nemetalice, trepiede
(mese pentru ferăstrău), trape pentru pisici din
materiale nemetalice, trapeze nemetalice pentru
ambarcațiuni cu pânze, trape de acces pentru
câini/pisici nemetalice sau din zidărie, măsuțe
de toaletă, tipare din plastic pentru utilizare în
cadrul procesului de fabricare de mobilier, tije
pentru suspensie nemetalice pentru atârnarea
articolelor, tije pentru scări, tije de sprijin pentru
plante sau copaci, tetiere (mobilă), tejghele
pentru expunere, tejghele (mobilier), tejghele
(mese), tejghele de prezentare (neelectrice),
tejghele de lucru (mobilier), tăvi sub formă de
mobilier de expunere în magazine, tăvi pentru
tastatura de calculator, tăvi, nu din metal (altele

decât cele pentru uz casnic), tăvi nemetalice,
tăvi din lemn care pot fi stivuite, țăruși, nu din
metal, pentru plante sau copaci, țăruși nemetalici
pentru corturi, țarcuri (pentru copii), țarcuri pentru
bebeluși, țarcuri de copii, tapițerie pentru scaune,
tampoane de oprire pentru porți din materiale
nemetalice, tambure de înfășurat furtunuri de
aer (nemecanice și nemetalice), tacheți pentru
andocare, nu din metal, taburete pentru picioare,
montate în perete, taburete pentru picioare,
taburete mobile (mobilier), taburete cu trepte,
taburete cu ax, taburete, tabele de index de
carton, tabele de marcaj, table de jetoane cu
litere (tablouri de afișare goale), table de scris cu
cretă, pentru expunere, table pentru prezentări,
table școlare magnetice folosite la prezentări,
tăblii de pat, tăblii masă, tăblițe din lemn
sau materiale plastice, tablouri de agățat chei,
taburet înălțător (kick step), vitrine de prezentare,
uși prefabricate din metal pentru mobilier, uși
rabatabile (nemetalice) piese de mobilier, uși
transparente (cu cadru de metal) pentru mobilier,
uși transparente (nemetalice) pentru mobilier,
valve (material neprelucrat sau semi-prelucrat),
vase din lemn pentru plante, ventilatoare pentru
uz personal, care nu sunt electrice, ventile, nu din
metal, vergele de perdele, verigi confecționate
din materiale nemetalice, vestiare (mobilă),
vitrine de prezentare (altele decât vitrinele
frigorifice), vitrine pentru expunerea mărfurilor,
vitrine, vitrine de expoziție, zăvoare nemetalice,
zăvoare pentru mobilă, nu din metal.
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, alimente preparate
care constau în principal din înlocuitori de carne,
alimente refrigerate constând în principal din
pește, amestecuri de fructe uscate, amestecuri
de snack-uri constând din fructe deshidratate și
fructe cu coajă lemnoasă procesate, amestecuri
de snack-uri constând din fructe și fructe cu
coajă lemnoasă prelucrate, antreuri pe bază de
legume, antreuri preparate constând în principal
din fructe de mare, aperitive alimentare pe
bază de soia, aperitive congelate preambalate
constând în principal din fructe de mare,
aperitive pe bază de cartofi, batoane de brânză,
batoane din tofu, batoane nutritive pe bază
de soia, batoane organice pe bază de nuci
și semințe, batoane pe bază de fructe ca
substituți alimentari, batoane pe bază de fructe
și fructe nucifere, batoane pe bază de nuci
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și semințe, biscuiți de pește, bisque (supă pe
bază de crustacea), brioșe cu ouă, brânză
sub formă de sosuri de înmuiat, bucățele de
piept de pui pane (nuggets), bucăți de carne
de pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
bulete de cartofi, burtă de vită, calmar preparat,
carne de vită preparată, carne de vită tăiată și
condimentată, friptă la grătar (bulgogi), carne
prajita de pui, carne preparată, carne prăjită
de pui, cartofi prăjiți sub formă de aperitive,
cartofi prăjiți în formă de gofre, cartofi răzuiți
prăjiți (hash browns), cartofi umpluți, chicharron
(șorici de porc prăjit), chiftele de cartofi, chiftele
din pește, chili con carne (tocană de ardei
iute și carne), chips-uri din fructi sau legume,
chipsuri (cartofi prăjiți), chipsuri de cartofi cu
conținut redus de grăsime, chipsuri de legume,
chipsuri de soia, chipsuri pe bază de legume,
cine preambalate care conțin în principal fructe
de mare, cine preambalate constând în principal
din vânat, cipsuri de mere, cipsuri din fructe,
clătite de cartofi, concentrat din carne de vacă,
concentrate pentru supă, consommé-uri, cremă
de fructe, crochete din carne de miel, cuiburi
de păsări, comestibile, desert din fructe de
pădure cu frișcă, desert din fructe roșii cu
spumă de albuș, falafel, fasole cu carne de
porc la conservă, felii prăjite de cartofi, feluri
de mâncare preparate din carne, fiertură (supe),
fileuri de pește la grătar, frigărui shish kebab,
frittata (omletă italiană), fructe deshidratate, galbi
(mâncare pe bază de carne la grătar), ghiveci
(mâncare gătită), ghiveci cu ouă, gătit la vapori,
gogoși, găluște (din carne), gogoși cu brânză
proaspătă de vaci, guacamole (sos de avocado),
guacamole (avocado pasat), gustări din alge
marine comestibile, gustări pe bază de alune,
gustări pe bază de brânză, gustări pe bază
de carne, gustări pe bază de cartofi, gustări
pe bază de fructe, gustări pe bază de fructe
cu coajă lemnoasă, gustări pe bază de fructe
uscate, gustări pe bază de lapte, gustări pe bază
de legume, gustări pe bază de porumb dulce,
gustări pe bază de tofu, mâncăruri congelate
care conțin în principal carne de pui, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri congelate constând
în principal din pește, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, mâncăruri din pește, mâncăruri gătite
care conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în totalitate sau aproape în
totalitate carne de pui, mâncăruri gătite constând
în principal din carne de pui, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
gătite constând în principal din pește, mâncăruri
gătite și congelate constând în principal din

legume, mâncăruri preparate care constau
integral sau în principal din vânat, mâncăruri
preparate care constau în principal din chiftele
din pește, legume, ouă fierte și bulion (oden),
mâncăruri preparate care constau în principal
din kebab, mâncăruri preparate care conțin
(în principal) bacon, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri preparate
care conțin în principal carne de curcan,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, masline umplute, mâncăruri
preparate constând în principal din carne,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne de vânat, mâncăruri preparate constând
în principal din fructe de mare, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
din înlocuitori de fructe de mare, mâncăruri
preparate din înlocuitori de pește, mâncăruri
preparate obținute din carne de pui (care conțin
în principal carne de pui), mâncăruri preparate
pe bază de carne, măsline umplute cu ardei
roșu, măsline umplute cu ardei roșu și migdale,
măsline umplute cu migdale, măsline umplute
cu pesto, aflate în uleide floarea soarelui, melci
preparați (escargot), musaca cu carne, omletă,
ouă marinate, ouă scoțiene, paste pentru supă,
pastramă de porc, pastramă de pui, pastramă
de rață, pastramă din carne de vită, pastă de
năut, pește cu aromă de cartofi prăjiți, pește
gătit și congelat, prafuri pentru supe, pârjoale
din carne, preparate pentru supă de legume,
pui crocant, pui crocant prăjit, carne prăjită de
pui, mâncare gătită constând în principal din
carne de pui prăjită fâșii și pastă de ardei
iute fermentat (dak-galbi), pui preparat, pui,
pui teriyaki, aripioare de pui, bucăți de carne
de pui, bucăți de curcan, carne de pui gătită
lent la cuptor (pulled chicken), carne preparată,
carne proaspătă, carne prăjită, chiftele de pui,
chiftele din carne de pui, pui la grătar (yakitori),
pui teriyaki, quenelle, ragut (tocăniță cu carne),
rösti (chiftele cu cartofi gratinați prăjiți), salate
aperitiv, salate cu carne de pasăre, salate de
cartofi, salate de fructe, salate de legume,
salată caesar, salată de pui, salate de legume
gata-tăiate, salate pe bază de cartofi, salate
preparate, sarmale în foi de viță, sashimi, sos
de brânză velveeta amestecat cu ardei iuți
chili, sos de fasole, sosuri de brânză, supă cu
bulete din mața, supă de bame, supă de tăieței,
supă gata-preparată, supă groasă, supă instant,
supă semipreparată, supe, supe la conservă,
supe miso, surimi, tajine (fel de mâncare
preparat din carne, pește sau legume), tocane
(alimente), tocană cu curry semipreparată,
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tocană de vită, tocăni, tzatziki.conserve cu
legume, roșii conservate, conserve și murături,
legume procesate, legume conservate, pateuri
vegetale, legume amestecate, gustări pe bază
de legume, legume gătite, legume uscate,
legume în conservă, legume congelate, chipsuri
pe bază de legume, extracte din legume pentru
gătit, concentrate din suc de legume pentru
alimente, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe şi legume, fructe, ciuperci şi legume
prelucrate (inclusiv nuci şi leguminoase), chipsuri (din legume), gustări pe bază de fructe,
batoane pe bază de fructe şi fructe nucifere,
supe şi baze de supă, extracte din carne,
produse lactate şi înlocuitori, produse tartinabile
pe bază de legume, burgeri din legume, fructe
si legume conservate, congelate, precongelate,
deshidratate si preparate, gemuri, jeleuri de
fructe, fructe, gătite, ouă, lapte şi produse lactate,
brânzeturi, iaurt, uleiuri şi grăsimi comestibile,
ciuperci conservate, conserve de fructe si
legume, conserve de legume la aburi, de legume
sub formă de salate, de legume gătite, conserve
de ciuperci, de porumb, de fasole, mazăre,
morcovi, linte, ghiveci de legume, de fasole
oloagă, boabe, cartofi, de fructe, conserve de
legume, de ciuperci, de porumb, de fasole,
mazăre, morcovi, linte, ghiveci de legume, de
fasole oloagă, boabe, cartofi, de fructe, conserve
de amestecuri de legume, de fructe, legume,
fructe, amestecuri de legume şi fructe congelate,
legume gătite congelate, ciuperci conservate,
porumb prelucrat, fasole prelucrata, mazăre
prelucrata, morcovi prelucrati, linte prelucrata,
ghiveci de legume, de fasole oloagă, boabe,
cartofi, piure congelat, măsline conservate,
piure, piure de cartofi, piureuri de legume sau
pe bază de legume, piure de legume, preparate
pentru supe, supe, supe, bulion, supe vegetale,
supe de legume congelate sau în conservă,
mâncăruri, preparate și feluri de mâncare
preparate sau gătite proaspete, în conservă sau
congelate pe bază de legume, bogate în amidon,
carne și carne din soia, tofu, de carne și fripturi
vegetariene și vegane, piure de roșii, salate de
legume, salate de fructe, măsline la conservă,
salată de crudități, amestec de salate verzi,
salate, amestecuri de salate în pungi, carne şi
friptură de soia, de tofu, carne şi fripturi vegetale.
amestecuri de brânză, bastoane de mozzarella,
brânzeturi, brânză tartinabilă, caș, cașcaval,
cașcaval afumat, creme de brânză, mascarpone,
mix de brânzeturi, budinci pe bază de lapte,
băuturi pe bază de produse lactate, deserturi
din iaurt, deserturi preparate din produse lactate,
deserturi reci din produse lactate, frișcă, produse
lactate, lichior de ouă (non-alcoolic), produse
lactate tartinabile, produse tartinabile lactate cu

conținut redus de grăsimi, shake-uri din lapte,
sosuri pe bază de lactate, sosuri pentru gustări.
30. Aperitive (tartine), aperitive pe bază de
făină, baghete umplute, batoane alimentare pe
bază de ciocolată gata de mâncat, băuturi
pe bază de cafea care conțin înghețată
(affogato), biscuiți crackers cu aromă de legume,
biscuiți crocanți condimentați, biscuiți crocanți
din cereale, biscuiți cu aromă de brânză, biscuiți
cu aromă de carne, biscuiți cu aromă de plante,
biscuiți cu ceapă, biscuiți de orez, biscuiți sărați
din orez, biscuiți umpluți cu brânză, blat de
pizza, blaturi de pizza coapte în prealabil,
blaturi de pizza congelate, brioșe, chifle umplute,
cipsuri de cartofi cu glazură de ciocolată,
clătite, clătite americane, clătite congelate, clătite
cu ceapă verde (pajeon), covrigei, crusta de
pizza, empanada, jeleu de hrișcă memilmuk),
jiaozi (găluști umplute), lasagna, lipii cu pui,
macaroane cu brânză, mâncăruri alcătuite în
principal din paste, mâncăruri care includ paste,
mâncăruri gătite, uscate și lichide, în principal
pe bază de orez, mâncăruri preparate sub formă
de pizza, paella, paste făinoase umplute, pateuri
umplute cu cârnați, pizza, pizza congelată,
pizza conservată, pizza fără gluten, pizza
preparată, pizza proaspătă, pizza refrigerată,
pizza împăturită (calzone), pâine cu umplutură,
pătrățele cu ovăz, pizze negătite, plăcinte,
plăcinte cu carne, plăcinte cu legume, plăcinte
cu ouă, plăcinte cu pește, plăcinte cu vânat,
plăcinte dulci sau sărate, plăcinte gătite, plăcinte
proaspete, produse alimentare preparate sub
formă de sosuri, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie conținând legume și pește,
prânzuri la cutie constând din orez, cu carne,
pește sau legume adăugate, prăjituri din mei,
produse de patiserie din foitaj care conțin șuncă,
produse de patiserie din legume și carne,
produse pentru gustări preparate din pesmet,
ravioli, rizoto, rulouri cu cârnați proaspeți, rulouri
cu ou, rulouri de primăvară, rulouri de pâine
umplute, salate de paste, salată de macaroane,
salată de orez, sandvișuri, snack-uri preparate
din făină de cartofi, snacksuri din grâu extrudat,
snacksuri răsucite cu gust de brânză, spaghetti
și chiftele, sushi, tartă de orez, tortillas, tăiței
ramen, turte din orez, turte din orez învelite
în ciocolată, vafe congelate, wonton, cafea,
ceaiuri, cacao și inlocuitori ai acestora, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
aluat din biscuiți graham pentru tarte, aluat
pentru biscotti, aluaturi împletite prăjite, amestec
kheer (budincă de orez), amestecuri de ciocolată
caldă, produse de cofetărie pe bază de arahide,
arome pe bază de ciocolată, batoane de nuga
învelite în ciocolată, bezele, biscuiti cu gust
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de brânză, biscuiți crackers, biscuiți crocanți,
biscuiți de graham, biscuiți sub formă de
napolitane sărate, biscuiți sărați condimentați,
bomboane cu ciocolată, brioșe cu fructe, budinci,
budincă de orez conținând stafide și nucșoară,
chifle cu gem, chipsuri de cofetărie pentru
copt, ciocolată, ciocolată aerată, ciocolată cu
alcool, ciocolată cu hrean japonez, ciocolată cu
lichior, ciocolată de casă sub formă de foaie
crocantă cu boabe de cafea măcinate, ciocolată
granulată, ciocolată nemedicinală, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, cornuri, cozonac
pandoro, cozonaci, crema spumă (dulce), creme
englezești custard (deserturi la cuptor), cremă
de ciocolată pentru pâine, cremă de ouă
englezească, dulciuri (bomboane), creme pe
bază de cacao sub formă de produse tartinabile,
creme pe bază de ciocolată, creme tartinabile
pe bază de ciocolată, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni pentru
pomul de crăciun (comestibile), deserturi cremă
instant, deserturi cu musli, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate, (pe bază
de ciocolată), deserturi preparate (produse de
cofetărie), deserturi cu înghețată, drajeuri dulci
(nemedicinale), dulciuri cu conținut redus de
carbohidrați, dulciuri nemedicinale care conțin
lapte, dulciuri nemedicinale cu umplutură de
caramel, dulciuri nemedicinale sub formă de ouă,
dulciuri pe bază de ginseng, dulciuri sub formă
de cremă spumă, dulciuri sub formă de spume,
dulciuri înghețate, dulciuri de inghețată cu iaurt,
dulciuri înghețate pe băț, dulciuri și biscuiți
tradiționali coreeni (hankwa), flan, fondue din
ciocolată, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fructe oleaginoase învelite în ciocolată, fructe
trase în ciocolată, fulgi, fulgi de patiserie de
unt de arahide, garnituri de ciocolată, fulgi
din cremă de unt și zahăr brun (butterscotch),
gheață pentru produse de cofetărie, glazură
de ciocolată, glazură din bezele, gofre de
ciocolată, gustări constând în principal din
produse de cofetărie, halva, ingrediente pe
bază de cacao pentru produse de cofetărie,
ingrediente pentru prepararea dulciurilor, jeleuri
de fructe cofetărie), lapte de pasăre, marțipan,
marțipan din ciocolată, produse de cofetărie pe
bază de migdale, migdale acoperite de ciocolată,
înghețate și dulciuri, înghețată vegană, torturi
de inghețată, inghețată cu fructe, înghețată
din lapte, sosuri pentru înghețată, amestecuri
de inghețată, batoane de inghețată, înghețată
pe bază de iaurt (predomină înghețata),
înghețată infuzată cu alcool, înlocuitor de
marțipan, înlocuitori de ciocolată, pâine, nuci

macadamia trase în ciocolată, nuci trase în
ciocolată (produse de cofetărie), nuga, orez
sub formă de cremă, panettone (cozonac
italian), pastile din miere cu ierburi aromatice
(dulciuri), pastă pentru sandviș cu ciocolată
și fructe uscate, pateuri cu ciocolată, praline
cu napolitană, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal,ingredient), produse de
brutărie, produse de brutărie fără gluten, produse
de cofetărie care conțin gem, produse de
caramel, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie congelate, prăjituri pe baza
de înghețată, prăjituri pavlova preparate cu
alune, prăjituri dulci din orez zdrobit (mochigashi), prăjituri uscate din făină de orez cu
zahăr (rakugan), prăjitură cu pâine, produse de
cofetărie congelate pe bază de lactate, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu aromă de praline,
produse de cofetărie cu crema spumă, produse
de cofetărie cu gheață, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
în formă lichidă, produse de cofetărie înghețate
care conțin înghețată, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
învelite cu înlocuitor de ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
în ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse de
cofetărie înghețate, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), amestecuri pentru
prajituri, baclava, batoane de prăjitură, biscuiți,
biscuiți acoperiți cu ciocolată, biscuiți conținând
ingrediente cu aromă de ciocolată, biscuiți cu
aromă de fructe, biscuiți cu fructe, biscuiți cu
glazura de ciocolată, biscuiți cu glazură, biscuiți
cu glazură cu aromă de ciocolată, biscuiți
de ciocolată, biscuiți de ovăz pentru consum
uman, biscuiți de turtă dulce, biscuiți dulci
pentru consum uman, biscuiți pe jumătate înveliți
în ciocolată, biscuiți pentru brânză, biscuiți
pentru consum uman, preparați din cereale,
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biscuiți pentru consum uman, preparați din malț,
biscuiți sub formă de rulouri, biscuiți înveliți în
ciocolată, brioșe (muffins), budinci de crăciun,
chifle cu cremă, churros, conuri pentru înghețată,
cornete pentru înghețată, covrigi cu glazură de
ciocolată, covrigi glazurați cu ciocolată, coșulețe
din foietaj pentru umplere cu diverse garnituri,
cozonac secuiesc (kurtos kolacs), coșulețe din
foietaj umplute cu diverse garnituri (vol-auvent), creme bavareze, creme de zahăr ars,
cremșnituri, deserturi preparate (produse de
patiserie), ecleruri, foi de napolitană ca bază
pentru tarte, foi de patiserie congelate, foi
de plăcintă, fursecuri, fursecuri cu înveliș cu
aromă de ciocolată, fursecuri cu glazură de
ciocolată, fursecuri parțial învelite în ciocolată,
fursecuri parțial învelite într-o glazură cu aromă
de ciocolată, gogoși cu gaură în mijloc, gustări
de tip tort de fructe, madlene, mieji de nucă și
alți mieji trași în zahăr caramelizat, napolitane,
napolitane (alimente), napolitane cu caramel și
ciocolată, înveliș pentru rulouri de primăvară,
napolitane rulou (biscuiți), napolitane învelite în
ciocolată, pandișpan copt pe aburi (fagao), paste
de ciocolată, pateuri (patiserie), pateuri (produse
de patiserie), produse de patiserie, pesmeciori
(prăjituri), pișcoturi, pișcoturi (prăjituri), plăcinte
cu afine, pâtés en croûte (produse de patiserie),
plăcinte cu mere, plumchecuri, plăcinte cu
carne (preparate), plăcinte cu carne de pui,
plăcinte cu cremă, plăcinte cu dovleac, plăcinte
cu răvaș, plăcinte fără carne, prăjitură cu
migdale, prăjiturele, prăjiturele din aluat prăjit,
prăjiturele tip acadea, prăjituri caramelizate
din orez expandat, prăjituri cu blat pufos
congelate, prăjituri cu brânză, prăjituri cu
ciocolată, prăjituri cu căpșuni, prăjitură de
malț, prăjitură din ciocolată neagră preparată
din chec de ciocolată, prăjitură din melasă,
prăjiturăpentru micul dejun, prăjitură învelită în
ciocolată, pricomigdale (patiserie), pricomigdale
cu nucă de cocos, produse de cofetărie pe
bază de făină, prăjituri cu cremă, prăjituri cu
fructe, prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu
migdale, prăjituri din aluat prăjit (karintoh),
prăjituri din iaurt înghețate, prăjituri din ovăz
pentru consum uman, prăjituri mici cu ciocolată,
prăjituri pentru ceai cu ciocolată și lapte, prăjituri
înghețate, prăjiturici uscate (patiserie), produse
de patiserie, produse de patiserie care conțin
fructe, produse de patiserie congelate, produse
de patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie conținând creme și fructe,
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie cu ciocolată, produse de patiserie cu
fructe, produse de patiserie cu migdale, produse
de patiserie cu semințe de mac, produse
de patiserie cu termen mare de valabilitate,

produse de patiserie cu umpluturi de fructe,
produse de patiserie daneze din foitaj, produse
de patiserie din cocă sfărâmicioasă, produse
de patiserie pe bază de portocale, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
umplute cu fructe, produse de patiserie vieneză,
profiteroluri, rulouri (produse de patiserie), rulouri
de primăvară (produse de patiserie), sachima
(aluat prăjit), savarine, scoici de aluat pentru
tarte, scoici de patiserie, scoici de patiserie
pentru monaka, sufleuri, tarte, tarte cu cremă
englezească custard, tarte cu melasă, tarte de
mere, tarte dulci sau sărate, tarte glazurate,
torturi, torturi cu cremă, torturi pentru ocazii
speciale, torturi vegane, turtă dulce, vafe din
ciocolată, produse de cofetărie umplute cu
alcool, produse de cofetărie umplute cu vin,
produse de cofetărie și înghețate, produse de
patiserie din făină de cartofi, produse pe bază
de ciocolată, trufe cu rom (produse de cofetărie),
rulouri cu scorțișoară, sopapillas (produse de
patiserie, prăjite), sopapillas (pâine prăjită),
sosuri de ciocolată, specialități de patiserie,
spume, spume de ciocolată, spume de desert
(dulciuri), sufleuri ca desert, tablete (dulciuri),
tiramisu, trufe (produse de cofetărie), trufe de
ciocolată, turte indiene, vafe cu glazură de
ciocolată, vafe, gofre, vată de zahăr, vla (cremă
englezească custard), zahăr, îndulcitori naturali,
glazuri dulci și umpluturi, produse apicole,
chipsuri de ciocolată, decorațiuni din bomboane
pentru prăjituri, dulciuri pentru decorarea
prăjiturilor, fondante (cofetărie), glazură, glazură
de prăjituri, glazuri, glazuri cu aromă de
ciocolată, glazuri din dextrină de malț pentru
produse de cofetărie, glazuri lucioase, glazură
pentru produse de cofetărie, pastă de fondant,
pastă de zahăr, umpluturi din ciocolată pentru
produse de brutărie, umpluturi pe bază de cafea,
umpluturi pe bază de ciocolată, umpluturi pe
bază de ciocolată pentru prăjituri și plăcinte,
umpluturi pe bază de cremă pentru prăjituri și
plăcinte.
32. Bere, must de bere, bere amestecată cu
băuturi nealcoolice (shandy), bere blondă, bere
bock, bere brună, bere cu aromă de cafea,
bere cu conținut caloric scăzut, bere de grâu,
bere fără alcool, bere fără gluten, bere neagră
(cu malț prăjit), bere îmbogățită cu minerale,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere, băuturi
pe bază de bere, bere saison, bere neagră
englezească (porter), bere și bere fără alcool,
beri aromatizate, beri artizanale, bere din extract
de rădăcini, coctailuri pe bază de bere, ipa (bere
blondă indiană), kvass (băutură nealcoolică),
bere din malț, must de malț, vin de orz
(bere), înlocuitor de bere, amestecuri pentru
prepararea sorbeturilor, amestecuri uscate pe
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bază de amidon pentru prepararea de băuturi,
siropuri pentru băuturi, citronadă, concentrate
pentru preparat băuturi de fructe, concentrate
utilizate la prepararea băuturilor pentru sportivi,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
energizante, concentrate utilizate în prepararea
băuturilor răcoritoare, prafuri pentru prepararea
băuturilor efervescente, esențe pentru fabricarea
băuturilor, altele decât uleiurile esențiale, esențe
pentru prepararea de băuturi nealcoolice, nu
sub formă de uleiuri esențiale, esențe pentru
preparat ape minerale aromatizate (nu sub
formă de uleiuri esențiale), extracte de hamei
pentru prepararea unor băuturi, altele decât
uleiurile esențiale, extracte de must nefermentat,
altele decât uleiurile esențiale, extracte din
fructe fără alcool, altele decât uleiurile esențiale,
extracte pentru prepararea băuturilor, altele
decât uleiurile esențiale, extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, altele
decât uleiurile esențiale, extracte din hamei
pentru fabricarea berii, siropuri pentru limonadă,
must conservat, nefermentat, pastile pentru
băuturi gazoase, prafuri pentru prepararea de
băuturi, prafuri utilizate la prepararea băuturilor
pe bază de fructe, prafuri utilizate la prepararea
băuturilor răcoritoare, preparate dizolvabile
pentru prepararea băuturilor, preparate pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, produse pentru
fabricarea de sifon, sirop de coacăze negre,
sirop de malț pentru băuturi, sirop de migdale,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru pregătirea
băuturilor cu arome de fructe, siropuri pentru
pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru prepararea
băuturilor pe bază de zer, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
preparat ape minerale aromatizate, siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, must de struguri, suc concentrat de
fructe, suc concentrat de fructe (nealcoolic), suc
concentrat de lămâi verzi, suc concentrat de
portocale, suc de lămâie folosit la prepararea
băuturilor, suc de lămâie verde folosit la
prepararea băuturilor, sucuri din concentrat de
fructe (băuturi nealcoolice), apă (băuturi), apă
carbogazoasă, apă cu arome, apă de ghețar,
apă de izvor, apă de masă, apă de nucă de
cocos ca băutură, apă gazoasă (carbonatată),
apă gazoasă (sifon), apă minerală, apă minerală
aromatizată, apă minerală carbogazoasă, apă
îmbogățită cu minerale (băuturi), apă îmbogățită
nutritiv, apă îmbuteliată, ape care conțin oxid
de litiu, ape cu aromă de fructe, ape minerale
(băuturi), ape minerale și gazoase, apă seltzer,
apă minerală (care nu este pentru uz medicinal),
apă plată, apă potabilă, apă potabilă cu vitamine,
apă potabilă distilată, apă potabilă purificată,

apă tonică (băuturi care nu sunt pentru uz
medicinal), băuturi funcționale pe bază de apă,
băuturi pe bază de apă care conțin extracte de
ceai, ape minerale (băuturi), sifon, bitter lemon
(băutură răcoritoare carbogazoasă), băuturi
carbogazoase aromate nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
nealcoolice, băuturi cola, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut
caloric scăzut, băutură de ghimbir seacă,
băutură răcoritoare din ghimbir, cola (băuturi
răcoritoare), limonade, sucuri carbogazoase,
aperitive fără alcool, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi carbonatate
înghețate, băuturi care conțin vitamine, băuturi
cu carbohidrați, băuturi cu gheață pisată (băuturi
parțial înghețate), băuturi cu guarana, băuturi
cu proteine, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
băuturi din orez integral, nefiind înlocuitori de
lapte, băuturi din zer, băuturi energizante, băuturi
energizante (care nu sunt de uz medical),
băuturi energizante care conțin cafeină, băuturi
izotonice, băuturi izotonice (nu pentru uz
medical), băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi nealcoolice cu adaos de
vitamine, băuturi nealcoolice cu aromă de ceai,
băuturi nealcoolice din fructe uscate, băuturi
nealcoolice din malț, băuturi îmbogățite cu
nutrimente, băuturi îmbogățite cu proteine pentru
sportivi, băuturi pe baza de nuci și de soia,
băuturi nealcoolice fără malț (altele decât cele
de uz medical), băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi nealcoolice îmbogățite cu vitamine
și cu săruri minerale, băuturi pe bază de orez,
nefiind înlocuitori de lapte, băuturi pe bază de
ovăz (nefiind înlocuitori de lapte), băuturi pe bază
de prune afumate, băuturi pe bază de sucuri de
legume verzi, băuturi pe bază de zer, băuturi
pentru sportivi, băuturi răcoritoare cu aromă
de cafea, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe cu aromă
de ceai, băuturi sport cu electroliți, baze
nealcoolice pentru cocteiluri, cidru fără alcool,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, cocteiluri fără
alcool, douzhi (băutură pe bază de fasole
fermentată), punci de fructe, nealcoolic, punci
de orez, nealcoolic (sikhye), punci nealcoolic,
punci nealcoolic din fructe de kaki uscate
cu scorțișoară (sujeonggwa), ramune (băuturi
răcoritoare japoneze), sarsaparilla (băutură
nealcoolică), sevă de arțar, sevă de mesteacăn,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe),
șerbeturi din fructe (băuturi), smoothies, sorbete
sub formă de băuturi, sorbeturi (băuturi), vinuri
fără alcool, vinuri nealcoolice, amestec de sucuri
de fructe, bauturi constand dintr-un amestec de
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fructe si sucuri de legume, băuturi care constau
în principal din sucuri de fructe, băuturi cu aromă
de fructe, băuturi cu gheață cu conținut de fructe,
băuturi cu suc de ghimbir, băuturi cu suc de
portocale, băuturi cu suc de struguri, băuturi cu
suc de struguri, nealcoolice, băuturi de fructe,
băuturi din fructe și sucuri de fructe, băuturi din
legume, băuturi nealcoolice cu suc de legume,
băuturi pe bază de cocos, băuturi pe bază de
fructe, băuturi pe bază de suc de aloe, băuturi
pe bază de suc de ananas, băuturi pe bază de
suc de mere, concentrate de sucuri de fructe,
băuturi din fructe (fără alcool), musturi, nectaruri
de fructe, nealcoolice, suc de roșii (băuturi),
siropuri de fructe, smoothies conținând cereale
și ovăz, smoothies cu legume, suc concentrat
de prune afumate, suc de coacăze negre, suc
de fructe concentrat, suc de grepfrut, suc de
guave, suc de mango, suc de pepene galben,
suc de pepene verde, suc de portocale, suc de
rodii, suc de răchițele, suc de struguri, sucuri
de aloe vera, sucuri de fructe gazoase, sucuri
de fructe organice, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri de ginseng roșu (băuturi), sucuri
de legume (băuturi).
33. Amestecuri alcoolice pentru cocteiluri,
băuturi alcoolice aperitiv, bitter, băuturi alcoolice
care conțin fructe, băuturi alcoolice din fructe,
băuturi alcoolice energizante, băuturi alcoolice
pe bază de cafea, băuturi alcoolice pe bază
de ceai, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât cele bazate pe bere, băuturi aperitive
pe bază de lichior, băuturi aperitive pe bază
de vin, băuturi care conțin vin (șprițuri),
băuturi pe bază de rom, băutură alcoolică
pe bază de vin și fructe, băutură sangria,
băutură spirtoasă japoneză dulce pe bază
de orez (shiro-zake), băuturi pe bază de
vin, băuturi răcoritoare aromatizate, cocteiluri
alcoolice, cocteiluri alcoolice care conțin lapte,
cocteiluri alcoolice de fructe, cocteiluri alcoolice
preparate, cocteiluri alcoolice în formă de
gelatine răcite, cocteiluri preparate pe bază de
vin, punci de rom, punci de vin, punciuri cu
alcool, absint, amestec de whisky, aguardiente
(băuturi spirtoase pe bază de trestie din zahăr),
aquavit, arac (băutură), băutură spirtoasă de
ginseng, băutură spirtoasă din orz decorticat,
băutură spirtoasă fermentată, băuturi alcoolice
spirtoase, băuturi distilate, băuturi spirtoase,
băuturi spirtoase distilate din orez (awamori),
băuturi spirtoase tonice aromatizate, băutură
spirtoasă tonică aromatizată cu extracte de ace
de pin (matsuba-zake), băutură spirtoasă tonică
cu extracte de ierburi (homeishu), cachaça
(băutură alcoolică distilată obținută din trestia de
zahăr), digestive (lichioruri și spirtoase), distilat
de vișine, lichior de ginseng roșu, rachiu, rachiu

de ienupăr, rachiu pentru gătit, rom, rom din
sirop de trestie de zahăr, rom infuzat cu vitamine,
shochu (băuturi spirtoase), vișinată, votcă,
whisky, șnaps, whisky din malț, esențe alcoolice,
esențe si extracte alcoolice, extracte alcoolice,
extracte de lichioruri spirtoase, extracte din fructe
cu alcool, cidru alcoolic, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, preparate pentru
fabricarea băuturilor alcoolice, alcool de mentă,
alcool din orez, bitter (lichioruri), băuturi alcoolice
carbonatate, cu excepția berii, băuturi alcoolice
de tip bitter, băuturi alcoolice distilate pe bază de
cereale, băuturi alcoolice pe bază de trestie de
zahăr, băuturi aperitiv, băuturi slab alcoolizate,
curaçao, hidromel, înlocuitori de sake, jeleuri
alcoolice, lichior de anason, lichior de coacăze
negre, lichior de ouă, alcoolic, lichioruri, lichioruri
care conțin cremă, lichioruri cremă, lichioruri
din plante, lichioruri pe bază de cafea, nira
(băutură alcoolică pe bază de trestie din zahăr),
rachiu de pere, sake, amontillado, aperitive
pe bază de lichior din alcool distilat, piquette
(băutură pe bază de vin), vermut, vin alb, vin de
acanthopanax (ogapiju), vin de căpșuni, vin de
fructe, vin de mure, vin de orez galben, vin de
prune, vin de struguri, vin de yangmei, vin de
zmeură neagră (bokbunjaju), vin fiert, vin pentru
gătit, vin roșu, vin slab alcoolizat, vin spumant,
vin spumant de fructe, vin spumant de struguri,
vinuri albe spumante, vinuri cu alcool, vinuri cu
denumire de origine protejată, vinuri cu indicație
geografică protejată, vinuri de desert, vinuri de
masă, vinuri dulci, vinuri neacidulate, vinuri rozé,
vinuri roșii spumante, vinuri spumante, vinuri
spumante naturale, vinuri îmbogățite.
35. Administrarea
afacerilor
comerciale,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrarea afacerilor unui site online interactiv
care permite utilizatorilor să comande, să
achiziționeze și să schimbe produse, pe
un site online, furnizate, de asemenea,
prin intermediul unui site web interactiv, al
unei platforme de servicii online și al unei
aplicații software, administrare în materie de
activități de marketing, asistență în conducerea
afacerilor, asistență în marketing, asistență
și consultații în legătuă cu organizarea și
managementul afacerilor, consiliere în afaceri
privind francizarea, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
consultanță în planificarea afacerilor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizare de
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asistență pentru înființarea unei afaceri în sistem
de franciză, marketing de produse, marketing
digital, marketing direct, marketing promoțional,
organizare de demonstrații în scopuri de afaceri,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare de lansări de produse,
organizare de programe de fidelizare a
clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizarea
și desfășurarea de prezentări de produse,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice
sau publicitare, prezentări de produse și
servicii de afișare a produselor, promovarea
vânzărilor, publicitate de tip pay-per-click (PPC),
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, realizare de târguri
și expoziții virtuale online, cu scop comercial
sau publicitar, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
servicii de consiliere privind francizarea, servicii
de comenzi online, servicii de expunere
comercială de mărfuri, servicii de agenții de
import-export, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în magazine specializate, la standuri, în colțuri
specializate, prin intermediul unui site web,
al unei aplicații mobile sau al oricărei alte
forme de mijloace de comunicare electronică a
produselor enumerate in clasele 20, 29,30, 32,
33, regruparea în beneficiul tertilor de produse
alimentare şi băuturi destinate consumului uman
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul
unor magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line în legătură cu produse
alimentare, băuturi alcoolice și nealcoolice.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii educative, de divertisment
și sportive, activități de divertisment, sportive
și culturale, administrare (organizare) de
activități culturale, administrare (organizare) de
servicii de divertisment, ateliere organizate în
scopuri culturale, ateliere recreative, centre de
divertisment, cluburi de fani, coordonare de
activități culturale, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare de

evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment, divertisment de tipul degustărilor
de vinuri, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentărilor de
modă, divertisment de tipul programelor de
televiziune continue în domeniul varietăților,
divertisment de tipul seriilor de concursuri,
divertisment de tipul spectacolelor cu laser,
divertisment de tipul spectacolelor de lumini,
divertisment difuzat prin TV fără fir, divertisment
difuzat prin televiziune prin rețele ip, divertisment
difuzat într-o rețea globală de comunicații,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment interactiv, divertisment
muzical, educație și instruire, furnizare de
activități culturale, furnizare de activități
recreative, furnizare de atracții pentru vizitatori
în scopuri culturale, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de centre de recreere, furnizare de servicii
de divertisment pentru copii, furnizare de
servicii de divertisment în club, furnizare
de spații pentru divertisment, furnizare de
spații pentru petrecerea timpului liber și
recreere, organizare de activități de recreere
în grup, îndrumare, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități recreative,
organizare de carnavaluri, organizare de cluburi
de fani, organizare de competiții, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, organizare de divertisment pentru
nunți, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizare de evenimente
de divertisment, recreere și culturale, organizare
de evenimente muzicale, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, organizare de
festivaluri, organizare de festivități în scopuri
culturale, organizare de gale, organizare de
petreceri, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizare de prezentări în scopuri
recreative, organizare de serbări în scopuri de
divertisment, organizare de serbări în scopuri
educative si recreative, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole,
organizare de spectacole vizuale, organizare
de întâlniri în domeniul divertismentului,
organizare de spectacole de dans, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, organizare
de webinare, organizare și coordonare de
activități culturale, organizare și coordonare
de baluri, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare și coordonare
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de loterii, organizare și coordonare de
întâlniri în domeniul divertismentului, organizare
și coordonare de activități de divertisment,
organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare și pregătire de
expoziții în scopuri de divertisment, organizare
și prezentare de spectacole, organizare și
realizare de tâguri cu scop cultural sau
educațional, organizarea de baluri, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizarea
de jocuri cu participarea publicului, planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de recepții (divertisment), prezentări
audiovizuale, prezentări de filme în scopuri
educative, prezentări de recitaluri, producție de
documentare, punere la dispoziție de săli de
divertisment, sală de evadare (divertisment),
servicii culturale, servicii de agrement, servicii
de cluburi de fani (divertisment), servicii de
divertisment, servicii de divertisment oferite
pentru copii, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii de
educație, instruire și divertisment, servicii de
galerii de artă, servicii de recepție (divertisment),
servicii educative și de instruire, servicii de
spectacole cu laser (divertisment), servicii
recreative pentru persoanele în vârstă, educație,
divertisment și sport.
43. Servicii de agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni), case de vacanță, cazare temporară
la hoteluri și moteluri, furnizare de cazare
temporară ca parte a pachetelor de ospitalitate,
furnizare de cazare temporară pentru oaspeți,
furnizare de cazare temporară în apartamente
de vacanță, furnizare de cazare temporară în
case de vacanță, furnizare de cazare temporară
în pensiuni, furnizare de locuri de cazare la
hoteluri, furnizare de servicii de hoteluri și
moteluri, servicii oferite de hosteluri, servicii
oferite de moteluri, organizare de cazare pentru
turiști, organizare de locuri de cazare pentru
vacanțe, servicii oferite de pensiuni, servicii de
camping pentru turiști (cazare), închiriere de
case de vacanță, servicii de cazare hotelieră,
servicii de cazare în case de odihnă pentru
tineri, servicii de cazare în stațiuni turistice,
servicii de hosteluri pentru turiști, servicii de
hoteluri și moteluri, servicii hoteliere, servicii
hoteliere pentru clienții preferați, servicii hoteliere
în stațiuni turistice, servicii oferite de tabere
de vacanță (cazare), consultanță în domeniul
cazării temporare oferită prin intermediul call
center-urilor furnizare de informații cu privire
la rezervarea de locuri de cazare, furnizare
de informații cu privire la hoteluri, furnizare de
informații despre servicii de cazare temporară,

furnizare de informații online despre rezervări
la hoteluri, furnizare de informații pe internet
despre cazare, furnizare de informații pe internet
despre cazarea temporară, furnizare de servicii
de rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
furnizare de informații cu privire la hoteluri,
rezervare de camere de hotel pentru călători,
rezervare de cazare la hotel, rezervare de
cazare temporară sub formă de case de vacanță,
rezervare de locuri de cazare pentru călători,
rezervare de locuri de cazare pentru turiști,
rezervare pe internet de cazare temporară,
rezervări de camere, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, rezervări de pensiuni, rezervări de
hoteluri, servicii de cazare pentru vacanțe,
organizare și furnizare de cazare temporară,
organizare de cazare temporară, furnizare de
spații de cazare temporară mobilate, furnizare
de spații de odihnă temporare pentru pasageri,
închiriere de camere, închiriere temporară
de camere, servicii de ospitalitate (cazare),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), servicii de
schimb de locuri de cazare (time-share), servicii
oferite de baruri, servicii oferite de bufete cu
autoservire, servicii oferite de cantine, servicii
oferite de ceainării, decorare de alimente si
torturi, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de locuri
de cazare pentru recepții, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare de
mese la hoteluri, pizzerii, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, preparare de mâncăruri, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază de
subcontractare, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii oferite de restaurante
cu autoservire, servicii constând în furnizarea
de băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de cazare cu mic dejun inclus, servicii
de ceainărie, servicii de cofetărie, servicii de
catering, servicii de club pentru furnizare de
mâncare și băuturi, servicii de cluburi cu
restaurante private, 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 preparare a alimentelor, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurant prestate de hoteluri, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii de terasă berărie, servicii
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oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii prestate de bucătari personali,
servicii specifice barurilor de cocteiluri, servicii
în domeniul gustărilor, servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, sevicii de baruri care servesc bere,
snack-baruri, cazare temporară oferită de ferme
de agrement, servicii de rezervări la restaurant,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
informare privind restaurantele, servicii de
consultanță în domeniul cateringului, servicii de
consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
rezervări pentru restaurante și mese, rezervări la
restaurant, servicii de cazare pentru evenimente,
spații pentru festivități și facilități temporare de
birouri și reuniuni, furnizare de centre comunitare
pentru adunări și întâlniri sociale, furnizare
de locuri cazare pentru reuniuni, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
furnizare de spații special amenajate pentru
conferințe si congrese, furnizare de spații și
materiale pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
furnizare de săli de conferințe, organizare de
recepții pentru nunți (spații), închiriere de săli de
reuniune, închiriere de săli pentru evenimente
sociale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 06243
08/09/2022
DIHEL MIRCEA VALENTIN, STR.
NICOLAE G. CARAMFIL NR.
12-14, CORP A, ET. 11A, AP.
A.11-1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA
DIHEL MIRCEA VALENTIN, STR.
AMIRAL HORIA MACELARIU NR.
61-81, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

MOOV LEASING

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, finanțare pentru achiziția
autovehiculelor în rate sau prin închiriere,

consultanță în asigurări, evaluare financiară,
servicii de finațări, servicii de brokeri, servicii de
leasing.
39. Închiriere de autovehicule, servicii de
închiriere legate de transport.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06244
08/09/2022
DIHEL MIRCEA VALENTIN, STR.
NICOLAE G. CARAMFIL NR.
12-14, CORP A, ET. 11A, AP.
A.11-1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

MOOV MOBILITY SERVICES

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, finanțare pentru achiziția
autovehiculelor în rate sau prin închiriere,
consultanță în asigurări, evaluare financiară,
servicii de finațări, servicii de brokeri, servicii de
leasing.
39. Închiriere de autovehicule, servicii de
închiriere legate de transport.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06245
08/09/2022
SCM ATI ELECTRIC SRL, BLD.
PIPERA, NR. 1/II, BIROU, NR. 8,
ET. 3, JUDET ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONA NR 115, BL 15, SC.
A, AP 19, SECTOR 1, BUCURESTI,
010497, ROMANIA

solare de uz industrial, senzori electronici
pentru măsurarea radiației solare, panouri solare
pentru producerea energiei electrice, celule
solare pentru generarea de electricitate, aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiației solare
în energie electrică, echipamente electrice,
instalatii electrice, din producţie proprie şi a
unor terţi (cu excepţia transportului lor) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de import-export, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
agentii.
37. Servicii de instalare și de reparații, întreținere
și reparare de instalații solare, întreținere
și reparare de instalații de încălzit solare,
întreținere și reparare de instalații termice solare,
construcție de instalații solare utilitare, instalare
de generatoare de electricitate, instalare de
sisteme electrice de iluminat și de sisteme de
alimentare electrică, recondiționare, reparare și
întreținere a instalațiilor electrice, amplasare de
rețele de alimentare cu electricitate, încărcare de
baterii și dispozitive de stocare de electricitate și
închiriere de echipamente aferente.
───────

ATI ENERGY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.11.06; 26.04.01; 05.03.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate si instrumente pentru conducerea,
distribuirea,
transformarea,
acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
panouri solare, module fotovoltaice solare,
structuri de panouri solare, baterii solare
de uz industrial, senzori electronici pentru
măsurarea radiației solare, panouri solare
pentru producerea energiei electrice, celule
solare pentru generarea de electricitate, aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiației solare
în energie electrică.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor :
aparate și instalații de producere a energiei
electrice, panouri solare, module fotovoltaice
solare, structuri de panouri solare, baterii

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 06246
08/09/2022
C&R CUT SRL, CALEA CLUJULUI,
NR.311, JUDET BIHOR, ORADEA,
410553, BIHOR, ROMANIA

WOHA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06247
08/09/2022
SC CENTRUL MEDICAL SF.
MARIA SRL, STR. ROMULUS, NR.
62, JUDET TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN
SRL, STR. TEPES VODA, NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06249
08/09/2022
DAVID-ALEXANDRU
ȘTEFĂNESCU, STR.ALE. ISTRU,
NR. 2, BL.A14D, SC. 2, ET.1, AP.
19, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

Young Rich White
(531)

CENTRUL MEDICAL
SF. MARIA TIMISOARA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.02.01;
29.01.03; 29.01.06
(591) Culori revendicate:verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii de spitalizare,
servicii de clinica medicala si servicii de
analiza medicala in scopul diagnosticarii si
tratamentului furnizate de laboratoare medicale,
servicii stomatologice.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, şi anume
costume, jachete (îmbrăcăminte), pulovere cu
glugă, tricouri, haine de exterior pentru partea
superioară a corpulu, articole de încălţăminte,
blugi, pantaloni scurti, lungi, articole care servesc
la acoperirea capului.
35. Publicitate
şi
marketing,
publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, servicii de
publicitate, marketing și promovare, publicitate
exterioara(afișaj), distribuirea de materiale
publicitare,
de
marketing
și
materiale
promoționale, servicii de comenzi online, servicii
de publicitate furnizate pe internet, analize de
afaceri, cercetare şi informaţii pentru firme,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, gestiunea afacerilor comerciale),
servicii de marketing, şi anume analize şi
cercetări de piaţă, marketing promoţional,
promovarea vânzării de bunuri şi de servicii
prin intermediul concursurilor promoţionale şi
distribuirea materialelor tipărite, servicii prestate
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, incaltaminte si de
acoperire a capului si accesorii, si anume
rucsacuri, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri, precum
articole de imbracaminte, incalataminte si de
acoperire a capului si accesorii, si anume
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rucsacuri(exceptand transportul lor), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, incaltaminte si de
acoperire a capului si accesorii, si anume
rucsacuri, servicii prestate de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, incaltaminte si de acoperire a
capului si accesorii si anume, rucsacuri.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06250
08/09/2022
PRO BIKE, STR. NICOLAE
TITULESCU, NR 2, JUD. BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51, SC.
A, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040172, ROMANIA

articolelor componente ale acestora (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod, servicii de importexport cu biciclete şi componente ale acestora.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06251
08/09/2022
SC DELTA HOUSE EXCLUSIVE
SRL, STR. I NR. 107, SAT SFANTU
GHEORGHE, JUD. TULCEA,
COMUNA SFANTU GHEORGHE,
TULCEA, ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

LA CALCAN
PRO BIKE www.probike.ro
(531)

Clasificare Viena:
18.01.05; 02.01.08; 27.05.01; 27.05.24;
26.04.14; 26.04.16
(591) Culori revendicate:rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a bicicletelor şi

(531)

Clasificare Viena:
03.09.06; 27.05.01; 29.01.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a unei game
variate de bunuri alimentare si bauturi alcoolice
si nealcoolice (exceptând transportul lor),
permitand clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
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fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, servicii de
marketing, publicitate şi promovare, servicii de
cercetare şi informaţii de piaţă, promovare de
bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul
reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
servicii de magazin fizic sau on-line de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicata.
43. Servicii de alimentatie publica, servicii de
bar si cafenea, servicii de restaurant, servicii de
restaurant tip fast-food

urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

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

(540)
(511)

M 2022 06253
08/09/2022
CLIMBING ZONE SRL, STR.
CETATII NR. 9, JUD. SUCEAVA,
GURA HUMORULUI, 725300,
SUCEAVA, ROMANIA

M 2022 06252
08/09/2022
BZDUCH STORE SRL, STRADA
PLOIESTI 47-49, ETAJ 1 BIROU
3, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400157, CLUJ, ROMANIA

BzStore

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, magneţi, dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive pentru tehnologia
informației,
audio-vizuale,
multimedia
și
fotografice, mecanisme pentru aparate cu
preplată, extinctoare, aparate şi instrumente
ştiinţifice, de cercetare, navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuale, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, detectare,
testare, inspectare, salvare şi învăţare, aparate
şi instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de

CLIMBING ZONE
CLIMB & JUMP
(531)

Clasificare Viena:
03.04.07; 01.07.08; 06.01.02; 27.05.01;
27.05.11
(591) Culori revendicate:portocaliu (RGB 246
159 80), gri (RGB 042 041 041)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06254
08/09/2022
STOMA PLUS, STRADA REŞIŢA,
NR. 37,, BLOC A5, SCARA J,
PARTER, AP. 136, SECTORUL 4,
BUCURESTI, ROMANIA

Qmed Stomatologie
pe mâini bune
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 29.01.12; 26.13.01
(591) Culori revendicate:mov (Pantone Violet
C), portocaliu (Pantone 151C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate şi instrumente dentare si medicale,
dinţi artificiali, maxilare artificiale, îmbrăcăminte
specială de uz medical, implanturi dentare
formate din materiale artificiale, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, fotolii de uz
medical sau stomatologic, freze dentare, aparate
dentare, electrice, proteze si seturi de dinţi
artificiali, aparate de dezinfectare pentru scopuri
medicale, mănuşi pentru scopuri medicale, măști
sanitare
44. Servicii de stomatologie, servicii de clinică
stomatologică
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 06255
08/09/2022
MODUS TOOLS GRUP SRL, STR.
BABA NOVAC 19A, SC.2, AP.31.,
BUCURESTI, 031625, ROMANIA

MICUL MEȘTER

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Pompe de apa, masini de tuns iarba,

generatoare, incubatoare pentru oua, unelte
actionate electric, pompe, compresoare si
suflante, motoare (cu exceptia motoarelor pentru
vehiculele terestre), burghie de pământ, burghie
pentru bormașină, capete de tăiere pentru mașini
de tuns iarba, mașini de cosit (care funcționează
cu combustibil), mașini de cosit (electrice),
mașini de săpat, mașini pentru compactarea
pământului, mașini pentru compactarea și
finisarea suprafeței solului, mașini pentru forarea
solului, mașini pentru împrăștierea pământului,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, accesorii pentru mașini de tuns gazonul
respectiv: cutite pentru taiat pentru masinaa
de taiat iarba, tamburi cu fir pentru taiat
iarba, hamuri pentru utilizarea mai usoara a
masinii, carcase de plastic (carene), piese
motor pentru masini, carburator pentru masini,
piston pentru masini, ambielaj pentru masini,
bujie, segmenti, simeringuri, carter, kit cilindru,
ambreiaj, adâncitoare de brazdă (mașini),
aeratoare, aeratoare (mașini), aeratoare pentru
gazon (mașini), aeratoare pentru gazon, cu
acționare electrică, aparate de muls, aparate de
pulverizare remorcabile de uz agricol, aparate de
tuns iarba pentru grădină, aparate de tuns vite
(mașini), aparate electrice de tuns iarba, aparate
reîncărcabile pentru tunderea gardului viu,
aspirator cu tocător pentru curățarea resturilor de
gunoaie, atomizoare sub formă de piese pentru
mașinile de stropit culturile agricole, batoze,
benzi transportoare pentru utilaje agricole și
horticole și piese și accesorii pentru acestea,
bobine cu arc pentru mașini de tuns peluze
și grădini, brațe pentru stropirea recoltelor,
brăzdare de plug, cilindri de pulverizare sub
formă de instrumente agricole, cilindri de
pulverizare sub formă de instrumente horticole,
coase (mașini), coase electrice pentru grădină,
concasoare pentru brichete furajere (tocători de
furaje), cultivatoare (mașini), cultivatoare (unelte
electrice pentru gazon și grădină), cultivatoare
cu motor, cultivatoare electrice, curele pentru
vehicule folosite în ferme, dispozitive de
pulverizare fixate pe vehicule pentru stropirea
culturilor, dispozitive de pulverizare tractate de
vehicule pentru stropirea culturilor, dispozitive de
ridicat cereale, dispozitive de stropit (mașini),
dispozitive de tuns (acționate electric) pentru
animale, dispozitive de tăiat crengi (acționate
electric), dispozitive electrice de tăiat gardul
viu, dispozitive electronice pentru hrănirea
animalelor, dispozitive pentru emondarea
crengilor (acționate electric), dispozitive pentru
emondarea crengilor (mașini), dispozitive
electrice pentru grădinărit, dispozitive pentru
tăierea crengilor (mașini), dispozitive pentru
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împrăștierea îngrășămintelor în linie (mașini),
distribuitoare de fertilizanți (unelte agricole
remorcate de tractor), distribuitoare de
îngrășăminte (unelte agricole remorcate de
tractor), distribuitoare de îngrășăminte cu două
discuri, distribuitoare de îngrășăminte remorcate
de tractoare, echipamente de pulverizare
cu rampă pentru a fi atașate la vehicule
în scopul stropirii culturilor, echipamente de
pulverizare cu rampă tractate de vehicule
pentru stropirea culturilor, ferăstraie pentru
defrișare (mașini), ferăstraie pentru tăierea
crengilor uscate (electrice), ferăstraie pentru
tăierea crengilor uscate (motorizate), foarfece
de crengi (altele decât cele acționate manual),
foarfece electrice pentru tunderea gardului
viu, foarfece pentru elagaj (instrumente),
foarfeci de grădină acționate electric, freze de
grădină, mașini pentru tuns gazonul, grape
(instrumente agricole remorcate de tractor),
grape (mașini), grape cu discuri, grape trase
de tractoare, greble de gazon (mașini), instalații
de muls pentru absorbirea automată a laptelui,
instalații de muls pentru extracția automată
a laptelui, instrumente agricole, altele decât
cele acționate manual, instrumente pentru
horticultură (mașini), instrumente pentru lucrarea
solului cu motocultivatorul, de uz agricol, lame
pentru mașini de tocat paie (piese pentru
mașini), lame pentru tocătoare de nutreț, lance
de stropit sub formă de instrumente agricole,
lance de stropit sub formă de instrumente
horticole, încărcătoare pentru mașini agricole,
mașini acționate electric pentru tuns peluze,
mașini agricole pentru arat, mașini agricole
pentru colectarea ierbii, mașini agricole pentru
cultivare, mașini agricole pentru cultivarea
pământului, mașini agricole pentru fertilizare,
mașini agricole pentru lucrarea solului, mașini
agricole pentru plantarea semințelor, mașini
agricole pentru tăierea ierbii, mașini agricole
pentru însămânțare, mașini de amestecat
furaje (malaxoare de nutrețuri), mașini de
cultivat, mașini de modelat gazonul, mașini de
împrăștiat îngrășăminte, mașini de împrăștiere
a îngrășămintelor, mașini de tocat furaje, mașini
de tuns gardul viu (mașini), mașini de tuns
gazon, mașini de tuns gazonul, mașini de
tuns gazonul mecanice, mașini de tuns iarba,
mașini de tuns iarba autopropulsate, mașini
de tuns iarba, alimentate cu benzină, mașini
electrice de tuns iarba, mașini electrice de
tăiat iarba, mașini pentru pregătirea răsadurilor,
mașini pentru separarea cerealelor, mașini
pentru separarea porumbului, mașini pentru
tunderea oilor (electrice), mașini pentru tăierea
ierbii, mașini pentru uscarea cerealelor, mașini
pentru utilizare în viticultură, mașini pentru

zdrobirea tulpinilor, mașini tocătoare, mașini
și echipamente de împrăștiat îngrășăminte,
altele decât echipamentele manuale, mașiniunelte agricole, minicultivatoare, motocoase
electrice, motocositoare pentru tunderea
gazonului,
cu
scaun,
motocositoare
robotizate,
motocultivatoare
de
grădină,
motocultivatoare electrice pentru gazon și
grădină, motocultivatoare pentru agricultură,
motocultivatoare pentru peluză și grădină,
motocultoare (mașini agricole), motocultoare
(mașini) care se remorchează la vehicule,
motoprășitoare (mașini), pluguri, pluguri (unelte
agricole remorcate de tractor), pluguri cu
discuri (unelte agricole remorcate de tractor),
pluguri pentru îndepărtarea gazonului, pompe
electrice de grădină, pulverizatoare (mașini)
pentru agricultură, pulverizatoare (mașini) pentru
aplicarea erbicidelor, folosite în agricultură,
pulverizatoare
(mașini)
pentru
aplicarea
erbicidelor, pentru grădină, pulverizatoare
(mașini) pentru aplicarea fungicidelor, folosite
în agricultură, pulverizatoare (mașini) pentru
aplicarea insecticidelor, folosite în agricultură,
pulverizatoare
(mașini)
pentru
aplicarea
insectidelor, pentru grădină, pulverizatoare
(mașini) pentru horticultură, pulverizatoare
de insecticide (scule de mână, acționate
electric), pulverizatoare pentru agricultură,
pulverizatoare pentru horticultură (piese pentru
mașini), pulverizatoare pentru utilizare în
agricultură (piese pentru mașini), racorduri
pentru uneltele agricole, roți de transmisie pentru
curelele de transmisie electrică ale mașinilor
agricole, scarificatoare (mașini agricole),
scule de grădinărit (electrice), semănătoare
(mașini), semănătoare (piese pentru mașini),
semănătoare (unelte agricole), semănători
pentru mașini agricole, semănători remorcate
de tractoare, suflante electrice pentru curățarea
gazonului, tocătoare (mașini), tocătoare de
baloți, tocătoare de paie (mașini), tocătoare
staționare electrice pentru pleavă, tăietoare de
bușteni, tăietoare de gard viu (mașini), tocătoare
(unelte electrice pentru gazon și grădină),
tocătoare (unelte electrice pentru grădină și
gazon), tractoare de grădină pentru tunderea
peluzelor, mașini de tuns animale, mașini de
tuns gazon, unelte agricole montate la remorcă,
unelte pentru tuns iarbă (mașini).
8. Unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, unelte pentru ridicat (cricuri).
17. Conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice, țevi, tuburi
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și furtunuri flexibile și garnituri pentru acestea,
inclusiv supape, nemetalice.
35. Compilare de anunțuri publicitare pentru
utilizare pe internet, compilare de reclame pentru
pagini web pe internet, dezvoltare de concepte
de marketing, abonament la ziare electronice,
abonament la un pachet media de informații,
servicii de publicitate, marketing și promovare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06258
08/09/2022
S.C. MAXIDESIGN S.R.L., STR.
ALEXANDRU VLAHUTA NR. 1, BL.
M49, SC. 1, ET 2, AP. 10, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

mDesign
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.03.01
(591) Culori revendicate:negru, verde deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii de cercetare proiectare, servicii
design.
───────

