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Cereri Mărci publicate în 02/02/2023
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
CORUGAT.RO TUBURI,
FITINGURI, CĂMINE,
ACCESORII PENTRU
CONEXIUNI DURABILE!

PRODUCTS SRL
ASON

7 M 2023 00566 26/01/2023 SANVERO HEALTHCARE Verohart Omega-3 1000 mg EPA
180 mg DHA 120 mg Sanvero

8 M 2023 00567 26/01/2023 SC ALEXIV INVEST SRL Grossel

9 M 2023 00568 26/01/2023 VOVO SPIRIT S.R.L. VINARS CRAFT

10 M 2023 00569 26/01/2023 ASOCIAȚIA ACCES LA VIITOR MAGIE DE CRĂCIUN

11 M 2023 00570 26/01/2023 SANVERO HEALTHCARE SRL Verohart Coenzima Q10 100 mg
Sanvero

12 M 2023 00571 26/01/2023 ASOCIAȚIA ACCES LA VIITOR CĂMARA CODRULUI

13 M 2023 00572 26/01/2023 DRINKS BOUTIQUE S.R.L Domeniile Basarabiei

14 M 2023 00573 26/01/2023 MANUFARM SRL NEXTFARMA

15 M 2023 00574 26/01/2023 VASILE BOGDAN ANA
ANDREI LEPADATU
IONUT OCTAVIAN SANDU

B.E.J.A. Aequitas

16 M 2023 00575 26/01/2023 C.R. BISTRO SRL TRATTORIA ROZ CAFE -
BISTRO

17 M 2023 00576 26/01/2023 S.C. XYLER GROUP S.R.L. X XYLER

18 M 2023 00577 26/01/2023 MARIUS CHINA TOP MANELE

19 M 2023 00578 26/01/2023 MARIUS CHINA HARMONY DREAMS

20 M 2023 00579 26/01/2023 MARIUS CHINA BALKANIKA TV

21 M 2023 00581 26/01/2023 PROD COM ANGHEL
COMPANY SERVICES SRL

A AMORA EVENTS

22 M 2023 00582 26/01/2023 MARIUS CHINA Hood FAMOUS

23 M 2023 00583 26/01/2023 MARIUS CHINA BALKANIKA RECORDS

INVESTMENT

5 M 2023 00512 24/01/2023 CXC BRANDS SRL coshop

6 M 2023 00565 26/01/2023 QUALITY EXPORTED

2 M 2022 09399 28/12/2022 FRESH MEDIA CONTENT SRL GAMI

3 M 2023 00087 08/01/2023 GLINESCHI TOP LINE SRL Neirini

4 M 2023 00264 26/01/2023 ADRIAN PARASCHIV VIDIVICI PRIVATE DEBT

1 M  2022  09398   28/12/2022 TUBIMAX  GROUP
DISTRIBUTION S.R.L.
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2023 00584 26/01/2023 IONEL SCRIOȘTEANU Hai, România, hai că se poate!

25 M 2023 00585 26/01/2023 SC FAMI NOTARA SRL La Notaru' supermarket

26 M 2023 00586 26/01/2023 MARIUS CHINA DANCEFY

27 M 2023 00587 26/01/2023 MARIUS CHINA WELOVEMUSIC FESTIVAL

28 M 2023 00588 26/01/2023 MARIUS CHINA MANELE FEVER

29 M 2023 00589 26/01/2023 MARIUS CHINA MUSIC COMPANY

30 M 2023 00590 26/01/2023 MARIUS CHINA MUSICLOVERS

31 M 2023 00591 26/01/2023 MARIUS CHINA WE ARE MUSIC FESTIVAL

32 M 2023 00593 26/01/2023 MARIUS CHINA WE LOVE MUSIC FESTIVAL

33 M 2023 00595 26/01/2023 VASILE TIMIȘ CONSTRUCT
S.R.L.

V.T.CONSTRUCT

34 M 2023 00596 26/01/2023 TREBUIE SRL SHAW

35 M 2023 00597 26/01/2023 UNIUNEA PATRONATELOR
DIN ROMANIA -
BUSINESSROMANIA

UPR UNIUNEA
PATRONATELOR DIN
ROMANIA BUSINESSROMANIA

36 M 2023 00598 26/01/2023 SIMON SCHOBEL FÂNTÂNA CORBULUI

37 M 2023 00600 26/01/2023 CARREFOUR ROMANIA SA DRAG DE ROMÂNIA

38 M 2023 00602 26/01/2023 DAX GLOBAL RETAIL S.R.L. CRUSH Premium Smoking
Experience

39 M 2023 00603 26/01/2023 ADRIAN-CLAUDIU SÎNA BIOAS PURE Bucharest

40 M 2023 00606 26/01/2023 KRIT ENTERTAINMENT SRL KRIT

41 M 2023 00608 26/01/2023 ȘERBAN GHE LAURA
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

BONICO ART

42 M 2023 00609 26/01/2023 AHOLD DELHAIZE LICENSING
SÀRL

FINE CRUNCHY

43 M 2023 00611 26/01/2023 SC ORIZONT PARTS SRL ORIZONT PARTS

44 M 2023 00612 26/01/2023 SNS.GROUP.RO SRL Le 'Shaman

45 M 2023 00613 26/01/2023 MORIARTY BOOKS SRL bookstory

46 M 2023 00614 26/01/2023 AHOLD DELHAIZE LICENSING
SÀRL

Care

47 M 2023 00615 26/01/2023 SNS.GROUP.RO SRL MANTRUM

48 M 2023 00616 26/01/2023 SNS.GROUP.RO SRL HYPNOTIZED

49 M 2023 00617 26/01/2023 SNS.GROUP.RO SRL DON'T KILL THE MESSENGER
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Nr.
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Titular Denumire
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(0) (210) (151) (732) (540)
50 M 2023 00618 26/01/2023 BLACK SECURITY SISTEMS

SRL
BLACK SECURITY SISTEMS

51 M 2023 00619 26/01/2023 OLIVEROM SRL ALINDA OLIPOP

52 M 2023 00620 26/01/2023 LAVIOD IMPEX SRL QBA

53 M 2023 00621 26/01/2023 NEXON DYNAMIC
CORPORATION SRL

NEXON Development

54 M 2023 00622 26/01/2023 GLOBAL RECORDS SRL BUZZ HOUSE

55 M 2023 00623 26/01/2023 WIDEBOX IGS S.R.L. WIDEBOX

56 M 2023 00624 26/01/2023 LUCIAN POPA NOOK

57 M 2023 00625 26/01/2023 CATALIN GABRIEL MURESANU Dinamo 7/9

58 M 2023 00626 26/01/2023 SC TOTALI LIDER
CONSTRUCT SRL

CITY NORD

59 M 2023 00627 26/01/2023 ATHLETIC SPORT CENTER
S.R.L.

ATHLETIC Sport Center

60 M 2023 00628 26/01/2023 GEORGIANA DUMA SPLENDI BY GEORGIANA
DUMA
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S.R.L., NR.22, SAT VALEA
LUNGĂ, JUDET SIBIU, COMUNA
DARLOS, , SIBIU, ROMANIA

(740) VLAD I.ANDA CABINET DE
PROPRIETATE, STR. PORII,
NR.152, SC.III, AP.96, JUDET
CLUJ, FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

CORUGAT.RO TUBURI,
FITINGURI, CĂMINE,
ACCESORII PENTRU

CONEXIUNI DURABILE!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19; 29.01.02; 29.01.04

(591) Culori revendicate:galben, bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
17. Conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (respectiv supape) și fittinguri
pentru conducte rigide, toate nemetalice.,
materiale și articole izolante și opritoare, articole
și materiale pentru izolare termică, articole și
materiale pentru izolare electrică, articole și
materiale pentru izolare acustică, izolație pentru
țevi, izolație pentru țevi flexibile din plastic, placi
nemetalice folosite ca izolații.
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, materiale de construcție
nemetalice pentru izolarea scurgerilor, conducte
rigide și supape pentru acestea, nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcții.,
adăposturi nemetalice pentru depozitare,
rezervoare de depozitare (structuri), nu din
metal.
37. Servicii de construcții, construcție de
proprietăți, servicii de construcții referitoare
la clădiri de uz industrial, construcții de
infrastructură, construcții de clădiri rezidențiale
și comerciale, construcție de clădiri de

apartamente, construcții subterane, construcții
și reparații de clădiri, servicii de construcții
civile, reparații clădiri, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii de
demolare, renovare de proprietăți, amenajare
de terenuri (construcții), pregătirea șantierului
(construcție), pregătirea terenului pentru
construcții, servicii de instalare a platformelor de
lucru și de construcție, lucrări de fundație, servicii
de izolare, excavare, instalare de armături și
garnituri pentru clădiri, consolidare de clădiri,
întreținere de proprietăți, curățare interioară
și exterioară de clădiri, așezarea cărămizilor
(zidărie), terasamente, lucrări de instalații
sanitare, construcție de instalații publice,
lucrări de construcție pentru case prefabricate,
construcții de case pe bază de comandă,
construcții de drumuri pe bază de comandă,
construcție de clădiri pe bază de comandă,
asamblare de case prefabricate, vopsire, pentru
suprafețe interioare și exterioare, servicii de
ancorare a stâncilor, servicii de electricieni,
lucrări de realizare a învelitorilor de acoperiș,
servicii de montare de plăci de ceramică, servicii
de tâmplărie, servicii de construcții, aplicarea de
tencuială pe clădiri, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, amenajări interioare ale
clădirilor, amenajare teritorială pentru construcții,
amenajarea spațiilor exterioare, servicii de
amenajări peisagistice cu materiale inerte,
restaurarea clădirilor, renovarea și restaurarea
clădirilor, servicii de restaurare de zugrăveli,
servicii de renovare a apartamentelor, renovarea
și repararea clădirilor, servicii de renovare a
clădirilor, aplicare de căptușeli impermeabile,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
servicii de management în construcții, consultații
pentru construcții, consultanță în domeniul
supervizării lucrărilor de construcții, servicii
de consiliere privind renovarea proprietăților
imobiliare, managementul proiectelor pe șantier
privind construcția clădirilor, managementul
proiectelor de construcție pe șantier, servicii
de gestiune a lucrărilor de construcții,
supravegherea lucrărilor de renovare a clădirilor,
supravegherea lucrărilor de demolare a clădirilor.

───────

(210) M 2022 09398
(151) 28/12/2022
(732) TUBIMAX GROUP DISTRIBUTION
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ALEEA CAMPUL MOSILOR, NR.4,
BL. 4, AP. 31, ET. 8, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021202, ROMANIA

(540)
GAMI

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

41. Divertisment.
───────

DRUMUL GURA CALITEI, NR
4-32, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Neirini

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

11. Căzi de baie, chiuvete.
16. Suporturi pentru afise din hârtie sau carton,
benzi de calculator din hârtie, nescrise, utilizate
pentru înregistrarea programelor, benzi de hârtie
fantezie (tanzaku), benzi din hârtie pentru
mașini de calcul, blocnotesuri, cadre din hartie
pentru rame fotografice, benzi din hârtie sau
cartele pentru înregistrarea programelor de
calculator , hârtie de carbon, carduri perforate
pentru înregistrarea de programe de calculator,
cartele perforate pentru mașini de tricotat de tip
jacquard, carton, carton bristol, carton colorat
(carton colorat), căptușeli parfumate pentru
sertare, căptușeli pentru sertare confecționate
din hârtie parfumată, carton confecționat din dud
japonez (senkasi), carton din pastă de lemn
(papetărie), carton manila, carton tare, cartonașe
pentru notițe în alb, coli de hârtie (papetărie),
coli de hârtie pentru notițe, cutii de carton pentru
atenții oferite invitaților, decorațiuni din hârtie
pentru prăjituri, hârtie pentru electrocardiografii ,
flipchart cu hârtie, flipchart-uri (suporturi la
care se pot atașa foi de hârtie), foi de hârtie
(papetărie), foi volante, folio, hârtie, hârtie
adezivă, hârtie autocopiativă fără carbon, hârtie
calandrată, hârtie carbon (indigo), hârtie care
conține mică, hârtie care permite transferul
de căldură, hârtie care se așează la baza

plantelor pentru a le proteja (agricultură), hârtie
cerată, hârtie cerată (alta decât cea utilizată
în construcții), hârtie cerată pentru imprimarea
de obligațiuni, hârtie confecționată din dud
japonez (kohzo-gami), hârtie confecționată din
dud japonez (tengujosi), hârtie continuă, hârtie
creponată pentru uz casnic, hârtie cretată, hârtie
cu parafină (hârtie cerată), hârtie de copiat
(articole de papetărie), hârtie de copiat, cu
un strat de plastic, hârtie de fax, hârtie de
imprimat, hârtie de mascare, hârtie de mătase
folosită ca hârtie de calc (ganpishi), hârtie
de mătase pentru realizarea hârtiei de calc,
hârtie de probe, hârtie de protecție pentru
cuptor, hârtie de sublimare termică, hârtie de
tipar (produse finite), hârtie de uz casnic,
hârtie din fibră, hârtie electrostatică, hârtie fină,
hârtie folosită ca material pentru certificate de
acțiuni (shokenshi), hârtie folosită la fabricarea
tapetului, hârtie fotografică (nesensibilizată
chimic), hârtie groasă japoneză (hosho-gami),
hârtie gumată, hârtie imitație de piele, hârtie
impermeabilă, hârtie impermeabilă (alta decât
cea utilizată în construcții), hârtie ivoar, hârtie
japoneză (torinoko-gami), hârtie liniată (produse
finisate), hârtie luminiscentă, hârtie manila,
hârtie mată, hârtie metalizată argintie, hârtie
milimetrică, hârtie parfumată pentru dulapuri,
hârtie pentru ambalat rezistentă la grăsimi, hârtie
pelur, hârtie pentru aparate înregistratoare,
hârtie pentru certificate de acțiuni, hârtie pentru
confecționat pungi și sacoșe, hârtie pentru
copiatoare și imprimante, hârtie pentru căptușire,
hârtie pentru copt, hârtie pentru cărți de
adrese, hârtie pentru cărți de vizită (semifinisat),
hârtie pentru electrocardiografe, hârtie pentru
fotocopiere, hârtie pentru imprimante cu laser,
hârtie pentru imprimare cu laser, hârtie pentru
imprimare digitală, hârtie pentru mașini de
scris, hârtie pentru mimeograf, hârtie pentru
panouri glisante japoneze (shoji-gami), hârtie
pentru pereți despărțitori glisanți de interior
japonezi (fusuma-gami), hârtie pentru publicații,
hârtie pentru pungi și saci, hârtie pentru raft,
hârtie pentru reproducere, hârtie pentru reviste,
hârtie pentru scrisori (produse finite), hârtie
pentru sertare, parfumată sau neparfumată,
hârtie și carton industriale, hârtie pentru tipar
(hârtie pentru șapirograf), hârtie pentru vederi,
hârtie pergament, hârtie pergament pentru
mezuzah, hârtie pergaminată, hârtie reciclată,
hârtie reciclată pentru copiatoare și imprimante,
hârtie rezistentă la acid, hârtie rezistentă la
grăsimi, hârtie semiprelucrată, hârtie sintetică,
hârtie sintetică pentru copiatoare și imprimante,
hârtie stratificată cu ulei siliconic pentru grătare,
hârtie supercalandrată pentru imprimare, hârtie
termosensibilă, hârtie tip biblie, hârtie tăiată cu

(210) M 2022 09399
(151) 28/12/2022
(732) FRESH MEDIA CONTENT SRL,

(210) M 2023 00087
(151) 08/01/2023
(732) GLINESCHI TOP LINE SRL,
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laser, hârtie uleiată pentru umbrele de hârtie
(kasa-gami), hârtie washi, hârtie xerografică,
hârtie țesută, indigo, indigo (produse finite),
hârtie din pastă de lemn , hârtie luminiscentă ,
materiale pentru ambalat din hârtie, tipărite,
panouri indicatoare din hârtie sau carton, pungi
de ambalat din hârtie, întărituri din carton pentru
legarea cărților, pungi de hârtie pentru ambalat,
pungi din hârtie pentru ambalat, rezerve de
hârtie, role de hârtie pentru mașini de calcul, sfori
de hârtie pentru ritualuri japoneze (mizuhiki),
sigle de firme din hârtie, suluri de hârtie pentru
imprimante, tuburi din carton, filtre de apă din
hârtie, filtre de hârtie pentru cafetiere, hârtie de
filtru, aplicatoare de vopsea sub formă de bureți,
aplicații din hârtie, articole decorative din hârtie
pentru centrul mesei, autocolante decorative
pentru butuci de roată pentru autovehicule,
batoane de cerneală, batoane de cerneală
(sumi), benzi de hârtie, burine (stilete de gravat)
cu acizi (acvaforte), carduri cu mostre de culori,
ceară de modelat, cu excepția celei de uz
dentar, creioane cărbune, cărbune pentru artiști
plastici, cărți de desen, cărți de desenat sau
de scris, clipsuri magnetice pentru suporturi
de pensule, compasuri de trasat, creioane,
creioane acuarelă, creioane de ardezie, creioane
de desen, creioane pastel, creioane pentru
artiști, creioane tip carioca, cretă, cretă colorată,
cretă de colorat, cretă de desen, cretă pentru
artiști plastici, cretă pentru litografie, ace de
trasat pentru desen, cartoane pentru desen,
componente pentru modelism, copiatoare în
relief, cutii cu acuarele pentru copii, cutii
pentru vopsele, cărți de răzuit pentru desenat,
decorațiuni din decupaje de hârtie, hârtie de
pliat pentru origami, lut pentru modelat, imagini
de colorat, materiale din hârtie pentru lucru
manual, mânere din plastic pentru pensule și
perii de vopsit, mănuși cu care se aplică culoarea
în pictură, modelaj (forme de - pentru argilă)
(materiale pentru artiști), palete pentru pictori,
palete pentru umezirea acuarelelor, pensule de
pictat, pensule pentru artiști plastici, perii pentru
eliminat praful de radieră, plastilină pentru copii,
suporturi pentru amestecat acuarele, triunghiuri
folosite ca instrumente de desen, truse de pictură
pentru arte plastice și lucru manual, șabloane
curbate (instrumente de desen), șabloane de
ștergere, șabloane pentru tapete, șevalete,
șevalete pentru pictură, echipament pentru arte,
mesteșuguri și de modelare, cutii pentru vopsele
și pensule, decalcomanii imprimate pentru
broderii sau aplice din țesături, decorațiuni din
hârtie pentru alimente, decorațiuni din hârtie
pentru petreceri, decupaje ștanțate din hârtie,
furnituri pentru desen, instrumente pentru desen,
dreptare, dreptare pentru desen, echere, echere

(rigle), echere pentru desen, florare, foi de
plastic autoadezive pentru acoperirea polițelor,
folii din plastic adezive pentru fotografii, aparate
pentru montaj fotografic , aparate pentru montaj
fotografic, suporturi pentru fotografii , funde
din hârtie, funde din hârtie pentru ambalat
cadouri, hârtie caligrafică, hârtie creponată,
hârtie cu strat cretat, hârtie de orez, hârtie de
transfer, hârtie de uz artistic, hârtie fluorescentă,
hârtie folosită în industria artei grafice, hârtie
japoneză, hârtie xuan pentru pictură și caligrafie
chineză, hârtie japoneză pentru lucrări de
artizanat, hârtie pentru desen, hârtie rezistentă
tip sulfat (kraft), imprimeuri pe pânze, insigne
de hârtie, instrumente electrice de pirogravură
pe lemn pentru artiști, instrumente pentru
tamponare folosite de pictori, materiale de
modelare pentru artiști plastici, lut polimeric
pentru modelare, materiale pentru artiști plastici,
materiale plastice pentru modelaj, matrițe de
hârtie parafinată, materiale pentru modelare ,
mânere pentru rulouri de vopsit, mucava, nisip
colorat pentru artizanat, ornamente de hârtie
pentru torturi, palete de culori, panglici din
hârtie creponată, pantografe (instrumente de
desen), paravane pentru desen, paspartuuri
din hârtie, pasteluri, pasteluri (creioane), pastă
de modelat, pasteluri pe bază de ulei, pânze
pentru artiștii plastici, pânze pentru pictură,
pânză de calc, pasteluri pentru artiști, peliculă
de celuloid pentru filme de animație, pensule,
pensule de caligrafie, pensule pentru aplicarea
vopselelor, pensule pentru decoratori, pensule
pentru desen, pensulă burete cu mâner pentru
aplicarea vopselei, pânză pentru pictură ,
cutii pentru pictură (rechizite școlare), piepteni
pentru striuri decorative, pixuri colorate, pietre
litografice, plăcute pentru șabloane, planșe
pentru acuarele, planșe pentru desen, planșe
pentru gravat, planșe pentru șabloane, planșete
de desen, planșete pentru desen (articole pentru
pictură), planșete pentru schițe, pulverizator
cretă, reazem pentru mână pentru pictori,
rigle, rigle pentru desen tehnic, rigle pentru
desen, rigle pătrate, role pentru aplicarea de
vopsele, role pentru aplicarea vopselei, role
pentru vopsit, role pentru zugrăvit (trafalete),
rulouri pentru trafalete, seturi de pictură pentru
artiști, seturi de pictură pentru copii, stilouri
cu cerneală chinezească, stilouri de desen
cu tuș, stilouri de gravură, suporturi pentru
cretă, suporturi pentru șevalete, tăvi (țe) pentru
pictat și zugrăvit, tăvi (țe) pentru role de
vopsit, șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, șabloane pentru desen tehnic,
șasiu pentru tablouri, șervețele, teuri (desen),
teuri pentru desen, tocuri pentru desene
sau schițe, triunghiuri pentru proiectare, truse
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de desen, tuș, tuș chinezesc, tăvițe pentru
păstrarea instrumentelor de desen, tăvițe pentru
păstrarea instrumentelor de proiectare, aparate
de realizat viniete , hârtie și carton, materiale
pentru filtrare din hârtie, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, acuarele, acvaforte
(gravuri), articole serigrafiate, artă murală din
carton în 3d, artă murală din hârtie în 3d,
decorațiuni de perete din hârtie, decupaje
din hârtie, desene, desene grafice, figuri din
hârtie, figurine (statuete) din papier mâché,
figurine din carton, figurine din hârtie, fotogravuri,
grafic reprezentări grafice, gravuri, gravuri și
reproduceri ale acestora, imagini, imagini sub
formă de desene, imagini sub formă de
fotografii imprimate, imagini sub formă de picturi,
imprimări giclée, litografii (obiecte de artă),
litogravuri, lucrări de artă din hârtie, lucrări
de caligrafie, machete arhitecturale, oleografii,
picturi, picturi (tablouri) înrămate sau nu, picturi
și lucrări caligrafice, portrete, portrete sub formă
de desene, portrete sub formă de fotografii
imprimate, reprezentări grafice, portrete sub
formă de picturi, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri de picturi, reproduceri grafice,
schițe, sculpturi confecționate din hârtie
mestecată, sculpturi ornamentale din papier
mâché, tipărituri (gravuri), tiraje de arte grafice,
obiecte de artă și figurine din hârtie și
carton și machete arhitectonice, abțibilduri
(decalcomanii), abțibilduri aplicate prin călcare,
abțibilduri decorative pentru căști, abțibilduri
decorative pentru tălpile pantofilor, abțibilduri
din hârtie aplicate prin călcare, abțibilduri
pentru bara de protecție a vehiculelor, ace
cu gămălie (papetărie), afișe, afișe din hârtie,
afișe publicitare, afișier, afișe tipărite din hârtie,
agende datate, agende, albume foto și albume
pentru colecționari, agende de birou, agende
de buzunar, agende de planificare pentru
birou, agende de telefon, agende de întâlniri,
agende folosite în papetărie, agende personale,
agende săptămânale, agrafe de birou pentru
hârtie, agrafe de birou tip bulldog, agrafe de
prindere pentru instrumente de scris, agrafe
pentru hârtie (papetărie), agrafe pentru scrisori,
albume de schițe, almanahuri, aparate de
intercalat pentru birou, aparate pentru aplicare
de adezivi pentru uz menajer şi de birou, arte
vizuale tipărite, articole de papetărie din hârtie
pentru birou, articole de papetărie parfumate,
articole de papetărie pentru birou, articole de
papetărie pentru petreceri, articole de papetărie
și accesorii educative, articole de papetărie
pentru scris, articole de papetărie, confecționate
din hârtie, articole pentru birou, ascuțitori de
creioane, ascuțitoare de dermatografe, ascuțitori
de dermatografe, ascuțitori pentru creioane,

mecanice, autocolante (articole de papetărie),
autocolante pentru bara de protecție a mașinilor,
autocolante pentru podea, bancnote suvenir,
distribuitoare de bandă adezivă (articole de
papetărie), bannere de afișaj fabricate din
carton, bannere de afișaj realizate din hârtie,
bannere din hârtie, batoane de vopsea, benzi
adezive, benzi corectoare (articole de birou),
benzi desenate, benzi elastice pentru birou,
benzi gumate (papetărie), benzi impregnate cu
cerneală pentru aparate de multiplicat, benzi
impregnate cu cerneală pentru mașinile de
reprodus documente, bibliorafturi, bibliorafturi
(birotică), bibliorafturi de prezentare, bibliorafturi
cu mecanisme cu levier, bibliorafturi magnetice
cu trei inele, bibliorafturi pentru rețete,
bibliorafturi pentru birou, bilete, bilete tipărite,
bilete pentru pasageri, capse de birou , articole
de birou (cu excepția mobilelor), blocnotes de
birou, blocnotesuri adezive, blocnotesuri cu foi
liniate (folosite mai ales de avocați și grefieri),
blocnotesuri de notițe, blocnotesuri ilustrate,
blocuri (papetărie), blocnotesuri pentru notițe,
blocuri de desen, blocuri de hârtie, broșuri
cu informații farmaceutice, broșuri, broșuri cu
program pentru colecționat, broșuri referitoare la
jocuri, broșuri tipărite, caiete, caiete cu spirală,
caiete de muzică, caiete de scris, caiete de
notițe, caiete pentru punctaje, caiete școlare,
hârtie de calc , calendare, calendare cu foi
detașabile, calendare de birou, călăreți pentru
cartoteci, calendare de buzunar, calendare de
perete, calendare pentru postul crăciunului,
calendare tipărite, capace de sticle de lapte (de
colecție), capsatoare, capse (papetărie), capse
de birou, caractere cu transfer direct, caractere
letraset, carduri cu mesaje de mulțumire, carduri
de baseball, carduri de fidelitate din hârtie,
carduri educative, caricaturi, carioci cu vârf
de fibră, carnet cu invitații detașabile pentru
petreceri, carnete, carnete cu foi detașabile,
carnete cu informatii, etuiuri pentru carnete de
cecuri , carnete de chitanțe, carnete de notițe,
carnete de notițe pentru reporteri, carnete pentru
stenografi, carnețele, carnețele de buzunar
(papetărie), carnețele de notițe pentru rețete,
carnețele de notițe în alb, carnețele pentru notat
scorul la jocuri, carnețele pentru notițe, cartele
pentru înregistrarea scorului, cărți care conțin
mostre de articole pentru acoperirea pereților,
cărți cu abțibilduri pentru activități, cărți cu
modele de tapet, cărți cu mostre de tapet, cărți
cu nume, cărți de adrese, cărți de colorat pentru
adulți, cărți de colorat, cărți de joc cu întrebări,
cărți de onoare, cărți de oaspeți, cărți, reviste,
ziare tipărite și alte publicații media pe hârtie,
cartonașe cu vocabular, imprimate, cartonașe de
colecție, cartonașe de colecționat din domeniul
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sporturilor, cartonașe de indexare, cartonașe de
rețete imprimate, cartonașe de schimb, cărți
de vizită, cărți poștale cu răspunsuri tipărite,
cărți poștale ilustrate, cărți poștale lenticulare,
cărți poștale nescrise, cărți poștale pentru
a scrie scurte mesaje sociale, cărți poștale
și cărți poștale ilustrate, cartonașe ilustrate,
cartonașe imprimate, cartonașe informative
tipărite, cartonașe nescrise, cartonașe pentru
corespondență, cartonașe pentru schimb, altele
decât cele pentru jocuri, cartonașe pentru
înregistrarea scorului, cartonașe tipărite cu
nume pentru ocazii speciale, cartonașe tipărite
cu numere de masă pentru ocazii speciale,
cartonașe tipărite pentru adrese, cataloage
cu hoteluri, cataloage, cataloage de firme,
cataloage pentru cumpărături la domiciliu,
cataloage pentru comenzi prin poștă sau
poștă electronică, cataloage referitoare la
software de calculator, ceară pentru sigilii, ceară
sigiliu, cerneală, cerneală pentru marcare care
conține materiale biologice destinate utilizării
la autentificarea obiectelor, cerneluri, certificate
și diplome tipărite, cerneluri de duplicare,
chestionare tipărite, chitanțiere, clasoare,
clasoare (articole de birou), clasoare (papetărie),
clasoare pentru birou, clasoare pentru dosare,
compartimente mici, cleme pentru hârtie, clipsuri
pentru hârtie, clipsuri pentru suporturi pentru
ecusoane cu nume (articole de birou, clipsuri
retractabile pentru suporturi pentru ecusoane cu
nume (articole de birou), colaje, tipare pentru
confecționarea articolelor de îmbrăcăminte ,
coperte (coperți) din hârtie pentru cărți, coperte
(papetărie), coperte de protecție pentru cărți,
coperte din piele pentru cărți, coperte pentru
agende, coperte pentru caiete, coperte pentru
caiete de exerciții, coperți de dosar, coperți
din hârtie pentru rapoarte, coperți pentru
agende săptămânale, coperți pentru carnete
de cecuri, coperți pentru pașapoarte, coup-
papier (articole de birou), covorașe de pâslă
pentru caligrafie (papetărie), covorașe din
fetru pentru caligrafie, coșuri de birou pentru
accesorii de birou, creioane colorate, creioane
cu mină colorată, creioane de colorat, cretă de
marcare, cretă pentru croitorie, tipare pentru
croitorie , cupoane pentru reduceri, cupoane
valorice tipărite, cursuri tipărite, cutii pentru
articole de papetărie, cutii pentru creioane,
cutii pentru dosare, cutii pentru flipchart-
uri, cutii pentru hărți, cutii pentru mezuzah,
cutii pentru papetărie, cutii pentru șabloane,
cutii pentru transportul de flipchart-uri, cutii
special adaptate pentru păstrarea cartonașelor
de colecție, cutii special adaptate pentru
păstrarea cartonașelor de schimb din domeniul
sportiv, cuvinte încrucișate, cuțite pentru tăiat

hârtie (articole de birou), cuțite pentru tăiat
hârtie ca parte a aparatelor de tăiat hartie,
pentru birou, decalcomanie tridimensională
pentru orice tip de suprafețe, decalcomanii
de perete, decalcomanii, decalcomanii la cald,
decalcomanii pentru podele, decapsatoare,
decorațiuni adezive de perete, realizate din
hârtie, decorațiuni de petreceri din hârtie
metalică, degetare de cauciuc, deschizătoare
electrice de scrisori, deschizător de scrisori din
metale prețioase, deschizător scrisori, diagrame
rotunde de carton, din două sau mai multe
bucăți suprapuse, pentru calcularea datelor,
diagrame tipărite, diplome de premiere tipărite,
diplome imprimate, dispensatoare automate
de bandă adezivă pentru birou, dispozitive
de ghidare unghiulară (instrumente pentru
desen), dispozitive de mărunțire a cd-urilor,
de uz casnic sau profesional, dispozitive de
tăiat benzi adezive fiind rechizite de birou,
distribuitoare automate de adeziv pentru birou,
distribuitoare de bandă adezivă (articole de
birou), distribuitoare de bandă adezivă pentru uz
casnic sau papetărie, documente de prezentare
tehnica, dosare, dosare (papetărie), dosare cu
index, dosare cu inele, dosare din carton manila,
dosare expandabile, dosare expandabile din
hârtie, dosare pentru corespondență, dosare
pentru documente (papetărie), dosare pentru
documente sub formă de portofel, dosare
suspendabile, echipament pentru educație/
învățământ, echipament pentru imprimare și
legare, dulapuri pentru articole de papetărie
(birotică), echipamente pentru jocuri de
interpretare de roluri sub formă de manuale,
ecusoane cu nume (articole de birou), ecusoane
din hârtie, embleme din hârtie, embleme
imprimate, embleme tipărite (decalcomania),
etichete adezive, etichete adezive din hârtie,
etichete adezive tipărite, etichete autocolante,
etichete cu adrese, etichete de agățat din
hârtie, etichete de hârtie cu ștergere umedă,
etichete de identificare din hârtie, etichete de
papetărie întărite, etichete de preț, etichete
din carton, etichete din carton pentru bagaje,
etichete din carton pentru recuperarea bagajelor,
etichete din hârtie, etichete din hârtie pentru
bagaje, etichete din hârtie pentru recuperarea
bagajelor, etichete, cu excepția celor din
materiale textile, etichete din hârtie pictată
manual, pentru sticle de vin, etichete din hârtie
sau carton, etichete pentru cadouri, etichete
pentru expedierea mărfurilor, etichete pentru
marcare, etichete tipărite din hârtie, etichete
tipărite pentru bagaje, etichete umoristice
tipărite pentru sticle de vin, etuiuri pentru
pașapoarte, etuiuri pentru ștampile, fanioane
de hârtie, felicitări, felicitări (care însoțesc)
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cadouri, felicitări aniversare, fălțuitoare (articole
de birou), felicitări cu mesaje motivaționale,
felicitări de crăciun, felicitări muzicale, felicitări
imprimate cu informații electronice stocate,
felicitări pentru ocazii speciale, felicitări pentru
ziua de naștere, felicitări pop-up, fișe (papetărie),
fișe cartonate pentru studiu, fișe cu date, fișe
cu informații, fișe de instrucțiuni de fabricație,
fișe pentru sintetizarea informațiilor, fișiere, flip-
charturi cu foi goale, fluturași informativi, fluturași
publicitari, flip-charturi imprimate, foi de răspuns
tipărite, foi de schimb pentru calendare, foi
impregnate cu cerneală pentru reproducerea de
imagini în industria tipăririi, foi pentru anotarea
scorului, foi tipărite cu informații, folii adezive de
transfer, folii pentru documente, folii transparente
(papetărie), folii transparente din plastic,
folioscop (flip book), formulare (imprimate),
formulare comerciale, formulare de comandă,
formulare de comandă destinate utilizării
pentru cumpărături la domiciliu, formulare
pentru evidența contabilă, formulare pentru
pariuri, formulare tipărite parțial, formulare în
alb, fotografii, fotografii ale jucătorilor pentru
colecționari, fotografii imprimate, fotografii
neînrămate și înrămate, fotografii înrămate,
fotografii înrămate și neînrămate, fotografii
semnate, fotografii școlare, ghiduri de buzunar
cu referințe rapide (materiale tipărite), ghiduri
de studiu, ghiduri numerotate, ghiduri tipărite,
ghirlande de hârtie, ghirlande decorative din
hârtie pentru petreceri, grafice tipărite, hârtie
adezivă pentru luat notițe, hârtie autocopiativă
(papetărie), hărți de navigație pentru utilizarea
pe bărci cu vele, hărți de perete ilustrate,
hărți din materiale plastice flexibile, hârtie cu
antet, hârtie de blocnotes, hârtie de calc,
hârtie de scris, hârtie de scris cu antet, hârtie
de scrisori, hârtie laminată, hârtie milimetrică
(produs finit), horoscoape tipărite, hârtie pentru
ambalarea cărților, huse pentru carnete de
cecuri, hârtie pentru decalcomanie, hârtie pentru
etichete, hârtie pentru plicuri, hârtie pentru
radiograme, hârtie pentru scrisori, hârtii cu
antet, imagini aplicate sub formă de abțibilduri,
imprimante de mână pentru etichete (articole
de birou), imprimeuri cu desene animate,
indexuri pentru dosare, indexuri geografice,
indicatoare de dată, indicatoare publicitare din
carton, indicatoare publicitare din hârtie, inele
de hârtie pentru trabucuri, insigne din carton,
insigne identificative din hârtie, instrumente
de desen pentru tabla școlară, tipare pentru
confecționarea articolelor de îmbrăcăminte ,
instrumente de scris confecționate din fibre,
instrumente de scris pentru marcare, invitații,
invitații la petreceri, invitații (articole de
papetărie), invitații tipărite, invitații tipărite pe

carton, invitații tipărite pe hârtie, jurnale, jurnale
(articole tipărite), jurnale de bord (articole
tipărite), jurnale de bord (aviație), jurnale de
bord (jurnale de bord), jurnale de bord (materiale
tipărite), jurnale de buzunar, jurnale legate în
piele, jurnale nescrise, jurnale și agende, lecții
tipărite, lipici cu sclipici (articole de papetărie),
liste cu adrese, liste de prețuri, litere cu adeziv
pentru inscripții, litere și cifre adezive, litere și
cifre adezive din vinil, litere și cifre realizate
din hârtie, manuale cu instrucțiuni pentru
echipamente de fitness, manuale cu instrucțiuni
pentru sintetizatoare muzicale, manuale de
informatică, manuale de instrucțiuni, manuale
de instrucțiuni pentru educație, manuale
de instrucțiuni pentru jocurile de calculator,
manuale de instrucțiuni referitoare la software
de calculator, manuale de muzică, manuale
de referință pentru calculator, manuale de
referință pentru componente hardware, manuale
de utilizare pentru calculatoare, manuale
de utilizare pentru componente hardware,
manuale de utilizare pentru software de
calculator, manuale destinate instruirii, manuale
didactice, manuale pentru software de calculator,
manuale pentru utilizare software, manuale
tipărite, manualele de utilizare, alcool pentru
șapirografie, aparate de îndosariat, pentru birou,
aparate electrice de sigilare la cald pentru birou,
aparate pentru plastifiat documente (articole de
birotică), aparate sau dispozitive de copiere,
aparate și mașini pentru șapirografiat, ascuțitori
(de creioane) electrice, ascuțitori electrice sau
neelectrice pentru creioane, benzi impregnate cu
cerneală, bobine pentru panglicile de cerneală,
cadre de cules (imprimerie), capsatoare (mașini
de birou), capsatoare (neelectrice), capsatoare
de birou, capsatoare electrice pentru birou,
capsatoare (papetărie), capsatoare pentru birou,
clape de mașini de scris, ascuțitori de creioane
electrice sau neelectrice, discuri margaretă
(pentru tipărire), discuri margaretă pentru mașini
de scris, dispensere automate pentru cleme de
hârtie, pentru birou sau papetărie, dispozitive
care distrug documente (mașini de birou),
dispozitive de copiere rotative, dispozitive
de imprimare pentru birou, dispozitive de
ștampilat pentru birouri, aparate manuale pentru
etichetare , fonturi tipografice pentru mașini de
scris, mașini pentru imprimare de adrese , mașini
de ajustare pentru birou, mașini de birou pentru
închis plicuri, mașini de bătut colile de hârtie
pentru birou, mașini de etichetare pentru birou,
mașini de francat electrice și electronice, mașini
de francat electronice și electrice, mașini de
francat pentru birou, mașini de inscripționare
pentru birou, mașini de obliterat timbre, mașini
de pliat hârtia (din categoria articole pentru
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birou), mașini de scris, mașini de scris electrice,
mașini de scris electronice, mașini de tipărire
a adreselor, mașini de tăiat hârtie, mașini de
tăiat pentru birou (ghilotine), mașini de tipărit
etichete de uz menajer sau de birou, mașini
electrice sau neelectrice de ascuțit creioane,
mașini pentru birou pentru plierea documentelor,
mașini pentru birou pentru punerea adresei
pe corespondență, mașini pentru birou pentru
sortarea documentelor, mașini pentru birou
pentru ștampilarea corespondenței, mașini
pentru introducerea corespondenței folosite în
birou, mașini pentru împreunarea documentelor,
pentru birou, numerotatoare, panglici de
cerneală, panglici pentru mașini de scris,
perforatoare (articole de birou), perforatoare
de birou, pistoale capsatoare electrice pentru
papetărie, pistoale capsatoare acționate manual
pentru papetărie, mașini de birou pentru închis
plicuri , plăcuțe pentru mașinile de tipărit adrese,
prese de imprimat cărti de credit (neelectrice),
prese de imprimat cărți de credit, acționate
manual, role de cerneală pentru mașini de
birou, role pentru mașini de scris, sigilat
(mașini de - de birou), taste pentru mașina de
scris, tocătoare de hârtie (articole de birou),
șapirografe, ștampile pentru aplicarea timbrului
sec pe hârtie (articole pentru birou), mașini de
birou, mape, mape de corespondență, mape
de hârtie (papetărie), mape pentru documente,
mape pentru stocare de negative, mape pentru
schițe, mape tip servietă, markere cu gel
fluorescent, markere cu vârf de fibră, markere
evidențiatoare, markere fluorescente, markere
pentru documente, material promotional
imprimat, materiale aromatice pentru modelaj,
materiale imprimate care reprezintă valoare
monetară sau în scopuri financiare., materiale
de instruire tipărite, materiale de predare tipărite,
materiale educative și didactice, materiale
imprimate, materiale tipărite pentru instruire,
materiale tipărite pentru instruire în domeniul
telecomunicațiilor, materiale tipărite sub formă
de eșantioane de culori, meniuri, meniuri tipărite,
minifelicitări, modele de broderie, modele pentru
calchiere, modele pentru tricotat, modele tipărite,
modele tipărite pentru costume, monografii,
mostre de hârtie, notesuri, notesuri autoadezive
detașabile, notițe tipărite pentru seminare,
omikuji (bilete norocoase sacre) (benzi de
hârtie imprimate, folosite pentru prezicerea
viitorului), orare, orare imprimate, organizatoare
de birou, organizatoare personale, pagini de
albume de fotografii, ornamente decorative
pentru partea de sus a creioanelor, pagini din
albume (pentru fotografii, tăieturi din ziare),
pancarte de carton, panglici cu coduri de
bare, panglici pentru imprimante de mână

pentru etichete (articole de birou), panouri
publicitare din carton, panouri publicitare din
hârtie, panouri publicitare tipărite, din carton,
panouri publicitare tipărite, din hârtie, articole de
papetărie , papetarie imprimata, partituri de pian
tipărite, partituri tipărite, paspartuuri, paspartuuri
din hârtie pentru fotografii, paspartuuri pentru
fotografii sau tablouri, paspartuuri pentru
poze, din carton, paspartuuri pentru tablouri,
etuiuri pentru pașaport , pastă de cerneală
roșie folosită la sigilii, perforatoare electrice
(articole de birou), pernuțe adezive (articole de
papetărie), picturi artistice, pioneze (metalice)
pentru panouri și table școlare, pioneze
(papetărie), pioneze pentru panouri de plută,
piuneze, piuneze pentru marcare (hărți), piuneze
pentru planșe de desen, pixuri cu sclipici
(articole de papetărie), planificatoare (articole
tipărite), planificatoare anuale, planificatoare
de perete, planificatoare lunare, planificatoare
zilnice, plannere de birou, planuri arhitecturale,
planuri ozalid, planuri tipărite, planșe de
perete, planșete cu clamă pentru hârtii,
pliante, pliante informative tipărite, pliante
tipărite, pliante în domeniul vânzărilor imobiliare,
plicuri, plicuri de papetărie, plicuri (papetărie),
plicuri manila, plicuri din plastic, plicuri pentru
timbre poștale, port-stilouri, postere din hârtie,
postere montate, poșete pentru timbre, cărți
poștale , timbre poștale , povești sub formă
de imagini, premii imprimate, prespapieruri,
press-papier, produse de imprimerie, produse
de papetărie sub formă de folii cu adeziv,
programe de calculator sub formă tipărită,
programe de procesare a datelor în formă
imprimată, programe de studii tipărite, programe
pentru diferite evenimente, programe tipărite,
prospecte, protecții pentru deget, utilizate la
birou, rame pentru fotografii, publicații educative,
rapoarte de cercetare tipărite, rapoarte tipărite,
rapoarte tipărite privind consumatorii, rapoarte
în domeniul juridic, raportoare (pentru articole
de papetărie și utilizare la birou), raportoare
ca instrumente de desen, rastele pentru
arhivarea documentelor, rechizite școlare,
registre, reclame tipărite, registre (contabilitate),
registre (cărți), registre contabile, repertorii,
reproduceri artistice imprimate, reproduceri
color, reproduceri de artă grafică, reproduceri
fotografice, rețete tipărite comercializate ca o
componentă a ambalajelor de alimente, reviste
bulevardiere cu desene, rigle negradate, rigle
pentru tablă de scris, role de hârtie pentru case
de marcat, role de hârtie pentru înregistrarea
continuă de date (materiale tipărite), saci poștali
fabricați din hârtie, sclipici pentru papetărie,
modele de scriere , locnotesuri de scris ,
furnituri pentru scris , truse pentru scris (penare),
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șabloane de marcaj, șabloane (papetărie),
șabloane pentru caractere tipografice, șabloane
pentru haine, șabloane pentru litere, șabloane
pentru pictură pe față, șabloane pentru unghii,
șabloane pentru șapirograf, hârtie pentru
scrisori , scrisori de informare, semne adezive,
semne de carte, semne de carte din hârtie,
semne de carte din piele, semne de carte pentru
documente (stegulețe de marcare), semne de
carte, altele decât cele din metale prețioase,
separatoare cu litere, separatoare pentru
carnețele de notițe, separatoare pentru dosare
(articole de birou), separatoare pentru dosare,
seturi de birou, carcase pentru sigilii , materiale
pentru sigilii , tablete de ceară pentru sigilii ,
sisteme de indexare cu cartonașe, sigilii (timbre
seci), sisteme de prezentare tip flipchart, stampe
litografice, stegulețe decorative din hârtie, steatit
(cretă pentru croitorie), stegulețe din hârtie,
suport de birou rotativ pentru a nota și păstra
informații de contact, suporturi cu sertare pentru
articole de papetărie (birotică), suporturi de
birou pentru documente, suporturi de ștampile ,
ștampile de birou, ștergătoare de penițe,
suporturi de birou pentru cărți de vizită, suporturi
de scris pentru birou, suporturi de ștampile
pentru documente, suporturi din plastic pentru
ecusoane (articole de birou), suporturi pentru
accesoriile de birou, suporturi pentru agrafe de
hârtie, suporturi pentru agrafe, pioneze, clipsuri,
suporturi pentru benzi adezive, suporturi pentru
blocnotes, suporturi pentru calendare, suporturi
pentru calendare de birou, suporturi pentru
capsatoare, suporturi pentru carnete de cecuri,
suporturi pentru carnete de notițe, suporturi
pentru carnețele, suporturi pentru cartele de
scor pentru golf, suporturi pentru cartonașe
de baseball, suporturi pentru corespondență,
suporturi pentru corespondeță, suporturi pentru
dosare, suporturi pentru documente sub formă
de articole de papetărie, suporturi pentru dosare
folosite în papetărie, suporturi pentru ecusoane
(articole de birou), suporturi pentru ecusoane
cu nume (articole de birou), suporturi pentru
foi de scris, suporturi pentru hârtie (articole
de birou), suporturi pentru instrumente de
scris, suporturi pentru negative de radiografii,
nu de uz medical, suporturi pentru pixuri și
creioane, suporturi pentru scrisori, suporturi
pentru stilouri și creioane, suporturi pentru
susținerea documentelor în vertical, pentru a
putea fi citite, suporturi pentru ștampile (sigilii),
suporturi separatoare pentru corespondeță și
notițe, suporturi-presă pentru cărți, supracoperte
din hârtie pentru dosare, tabele de scor, tabele
de scor pentru golf, table albe cu proprietăți
magnetice, table de scris albe, table magnetice
ca articole de birou, table magnetice pentru

planificarea activităților și a programărilor, table
pentru luat notițe (articole de birou), indicatoare
neelectronice pentru arătat la tablă (, tablete de
ceară pentru sigilii, tatuaje temporare, tatuaje
temporare (decalcomanii), tavi pentru aranjarea
și numărarea banilor, tichete (bilete), timbre,
tichete de intrare tipărite pentru evenimente,
tăvi de birou pentru documente, tăvițe pentru
corespondență, tăvi pentru birou, tăvițe pentru
creioane, tăvițe pentru dosare (articole de
birou), tăvițe pentru instrumente de scris,
bandă corectoare pentru dactilografie, batoane
corectoare, benzi corectoare pentru mașini de
scris, bureți de șters tabla (bureți de șters
creta), bureți pentru îndepărtarea cretei, lichide
corectoare (articole de birou), cerneluri pentru
corectură (heliografie), creioane corectoare,
creioane corectoare pentru dactilografie, creion
corector, elemente de dactilografiere pentru
mașini de scris, elemente de scriere sferice
pentru mașini de scris, film corector pentru
forme de tipar, gume de șters, gume de șters
pentru ștergerea textului scris, lichid corector,
lichide corectoare pentru forme de tipar, lichide
de corectare pentru caractere de imprimare,
lichide de corectare pentru documente, markere
cu ștergere uscată, preparate pentru ștergerea
cernelii lichide, radiere, radiere electrice, radiere
pentru cerneală, radiere-capac, rezerve de
benzi corectoare (papetărie), rezerve de gume
pentru creioane, răzuitoare de birou, produse
pentru ștergere , ștergătoare pentru table albe,
șters bureți pentru șters tabla, ustensile de
corectare și ștergere, accesorii pentru creioane,
accesorii pentru scriere (articole de birou), bile
de pix, brățări pentru instrumente de scris,
caiete pentru caligrafie cu pensula, caiete pentru
caligrafie cu stiloul, capace de creion, capace
de protecție pentru vârfurile creioanelor, carioci,
carioci cu vârf de fetru, carioci pentru scris,
cartușe cu cerneală pentru stilouri, călimări,
cartușe de cerneală pentru stilouri, cartușe
pentru stilouri, recipiente pentru cerneală ,
cerneală de caligrafie, cerneală de marcare
pentru papetărie, cerneală de scris, cerneală
pentru desen, cerneală pentru instrumente de
scris, cerneală pentru stilouri, cerneluri pentru
tușiere, clișee pentru adrese, condeie, creioane
acționate mecanic, creioane cu gumă, creioane
mecanice, creioane retractabile, creion cu mină
groasă (creioane mecanice), cretă de scris,
culegare, cutii de cadou pentru instrumente
de scris, cutii pentru stilou și creion, cutii
pentru stilouri și creioane, decorațiuni pentru
creioane, extensii pentru creioane, garnituri de
birou, hârtie sugativă, instrumente de scris,
mape pentru scris (papetărie), materiale de
desen pentru table școlare, markere cu ștergere
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umedă, materiale textile pentru scriere cu apă
pentru exersarea caligrafiei, mine de rezervă
pentru creioane, mine de rezervă pentru pixuri
cu bilă, mine pentru creioane, mine pentru
creioane mecanice, ornamente pentru creioane
(papetărie), penare, penare din piele, penare
rulabile, penițe de aur (de scris), penițe (de
scris), penițe de aur pentru instrumente de
scris, penițe din oțel, penițe pentru instrumente
de scris, pensule de scris pentru caligrafie la
sol, pensule pentru caligrafia shodo, pensulă
pentru caligrafie, pixuri cu bilă, pixuri cu gel,
pixuri și stilouri, pixuri și stilouri (articole de
birou), plumiere, prelungitoare de creioane,
protecție de buzunar pentru stilou, rezerve cu
cerneală pentru instrumente de scris, rezerve
pentru markere, rezerve pentru pixuri cu bilă,
role de bambus utilizate ca suporturi pentru
pensule de scris, rezerve pentru stilou, seturi
de instrumente de scris, seturi de creioane,
seturi de pixuri cu bilă și creioane, seturi de
stilou, sigilii, ștampile de cauciuc, ștampile de
datare, ștampilă datieră, ștampilă de cauciuc
pentru documente, stilou cu cerneală uv, stilouri
(articole de scris), stilouri, stilouri cu vârfuri
poroase, stilouri de oțel, stilouri din metale
prețioase, stilouri fără cerneală, stilouri marker
pentru piele, stilouri pensulă, stilouri stilografice,
sugativă, sugativă pe un suport, tușiere pentru
ștampile , ștampile de marcare, ștampile de
numerotare, suporturi atașate la instrumentele
de scris pentru a fi mai ușor de folosit, suporturi
pentru agățat pensule de scris, suporturi pentru
așezarea orizontală a stilourilor, suporturi pentru
așezarea verticală a stilourilor, suporturi pentru
creioane, suporturi pentru creioane și stilouri,
suporturi pentru markere, suporturi tip pahar
pentru creioane, suporturi pentru pensule de
scris, truse de creioane, tocuri, tușiere, truse
pentru prelevarea amprentelor, tușuri pentru
ștampile, umezitoare (dispozitive) (articole de
birou), tampoane de ungere cu cerneală ,
ustensile de scris, vârfuri pentru pixuri cu bilă,
ustensile de scris și ștampilat, tipare de croitorie,
tipare de croitorie pentru desenat, tipare de
croitorie pentru schițe, tipare pentru croitorie,
tipare tipărite pentru croitorie, tipărituri, tipărituri
sub formă de imagini, trasatoare de unghiuri
(instrumente pentru desen), umezitoare (articole
de birou), umezitoare pentru degete (buretiere),
vase de curățat pensule de caligrafie, vase de
curățat pensulele de scris, vizor port-etichete
pentru dosare, produse de imprimerie, papetărie
și rechizite școlare, acoperitoare pentru tăvi
de instrumente dentare, fabricate din hârtie,
batistuțe de hârtie, batiste de hârtie, bavete
cu mâneci, din hârtie, bavete din hârtie,
bavete din hârtie pentru bebeluși, bucăți de

material cu textura în relief, utilizate pentru
mărunțiș și pentru a facilita apucarea acestuia
cu mâna, carpete de hârtie pentru cuștile
animalelor de companie, cartonașe cu nume
pentru mese, cârpe de șters din hârtie, căptușeli
din hârtie pentru vasul de toaletă, dantelă
de hârtie, decorațiuni de hârtie pentru masă,
decorațiuni din carton pentru alimente, dischete
demachiante din hârtie, fețe de masă de hârtie,
fețe de masă din hârtie, fețe din hârtie pentru
masă, filtre de cafea din hârtie, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, foi din hârtie sau plastic cu
control al umidității, pentru ambalarea produselor
alimentare, hârtie absorbantă, hârtie aspră
(pentru toaletă), hârtie de bucătărie, hârtie de
toaletă, hârtie de împachetat alimente, hârtie
igienică, hârtie folosită pe mesele de examinare,
hârtie igienică de toaletă, hârtie igienică pentru
toaletă, hârtie igienică sub formă de rolă, hârtie
pentru șervețele, hârtie plantabilă cu semințe
(papetărie), hârtie plantabilă pentru semințe
(papetărie), individualuri de masă din carton,
individualuri de masă din hârtie, individualuri
din carton pentru indicarea amplasării veselei,
individualuri din hârtie pentru masă, lenjerie
de masă din hârtie, lopățele din carton
pentru eliminarea excrementelor animalelor de
companie, masă (lenjerie de - din hârtie),
pancarte din hârtie sau carton, produse pentru
față fabricate din hârtie, placarde din hârtie,
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
învelișuri din hârtie pentru colaci de wc,
prosoape de hârtie, prosoape de hârtie pentru
față, prosoape de hârtie pentru mâini, prosoape
de hârtie utilizate la curățenie, prosoape din
hârtie, prosoape igienice din hârtie pentru mâini,
pungi de gunoi din hârtie, protectoare din hârtie
pentru schimbatul scutecelor, pungi din hârtie
pentru excrementele animalelor de companie,
pungi pentru ambalare din hârtie biodegradabilă,
role de bucătărie (hârtie), role de hârtie igienică,
saci de gunoi din hârtie (pentru uz casnic),
saci din hârtie pentru coșul de gunoi, șervete
de masă, din carton, șervete din hârtie de uz
cosmetic, șervetele de masă din hârtie, șervețele
de buzunar din hârtie, șervețele de hârtie,
șervețele de hârtie de pus sub cești, șervețele de
hârtie pentru uz casnic, șervețele de masă din
hârtie, șervețele de toaletă din hârtie, șervețele
de unică folosință, șervețele din celuloză,
șervețele din celuloză de uz cosmetic, șervețele
din celuloză de uz casnic, șervețele din hârtie,
șervețele din hârtie pentru față, suporturi de
carton pentru pahare de bere, suporturi de hârtie
pentru pahare de cocteil, suporturi de masă
pentru pahare, confecționate din hârtie, suporturi
de masă pentru pahare, confecționate din carton,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/01/2023

suporturi de pahare din hârtie, suporturi din
carton pentru pahare, suporturi din hârtie pentru
pahare, suporturi din hârtie pentru pahare de
bere, suporturi din mucava pentru pahare,
traverse de masă din celuloză, traverse de
masă din hârtie, șervețele pentru baie, șervețele
pentru demachiat, din hârtie, umbreluțe din hârtie
pentru cocteiluri, hârtie de ambalaj , ambalaj de
cadouri, ambalaj de cadouri din hârtie, ambalaj
de carton, ambalaj din plastic, ambalaje din
carton sau din hârtie pentru sticle, ambalaje
din hârtie sau carton pentru sticle, ambalaje din
plastic pentru cadouri, ambalaje ermetice din
hârtie, ambalaje pentru cadouri, ambalaje pentru
monede, ambalaje pentru mâncare, ambalaje
vidate din carton, benzi adezive securizate din
plastic, benzi pentru pungi de alimente folosite
la congelare, cartoane albe, blistere pentru
ambalat, cartoane pentru ouă, cartoane de
ouă, cartoane pentru împachetare, carton de
ambalat, carton pentru ambalaje cu blistere,
oi de celuloză regenerata ( pentru ambalalaj,
cornete (de hârtie), cornete pentru prima zi
de școală, goale, cutii confecționare din carton
ondulat, căptușeli de hârtie, căptușeli pentru
cutii pentru pisici, sub formă de saci de plastic,
cutii confecționate din carton, cutii confecționate
din carton ondulat, cutii confecționate din hârtie,
cutii de ambalat din carton, cutii de carton din
fibră, cutii de carton pentru pălării, cutii de
dosare pentru depozitarea documentelor oficiale
și personale, cutii de expunere din carton,
cutii de hârtie pentru livrarea bunurilor, cutii de
transport realizate din hârtie, cutii din carton, cutii
din carton ondulat, cutii din carton ondulat de
depozitare a registrelor, cutii din carton pentru
ambalare vândute în formă asamblată, cutii din
carton pentru ambalat, cutii din carton (pentru
ambalare industrială), cutii din carton pentru
cadouri, cutii din carton pentru depozitare, de
uz domestic, cutii din carton pentru mâncare la
pachet, cutii din carton pentru pizza, cutii din
carton pentru prăjituri, cutii din carton sau din
hârtie, cutii din fibră de lemn, cutii din hârtie,
cutii din hârtie pentru cadouri, cutii din hârtie
pentru depozitarea felicitărilor, cutii din hârtie
sau carton, cutii pentru ambalat din carton,
cutii pentru ambalat din hârtie, cutii pentru
cadouri, cutii pentru depozitarea revistelor, cutii
pentru pălării, din hârtie, cutii pentru păstrat
fotografii, cutii pliabile din carton, cutii pliabile din
carton pentru ambalare, cutii pliabile din hârtie,
distribuitoare de sfori folosite la împachetare,
etichete din hârtie pentru cadouri, foi de hârtie
pentru ambalat, foi de plastic pentru ambalat,
folie adezivă din plastic pentru împachetat,
folie adezivă din plastic pentru ambalat, folie
de ambalat din viscoză transparentă, folie de

ambalat pe bază de alge, folie de plastic pentru
împachetat și ambalat, folie de plastic pentru
împachetarea alimentelor, folie de polipropilenă
pentru împachetare, folie de împachetat cadouri,
folii cu bule de aer, folie din plastic pentru
ambalat, folii cu bule de aer pentru ambalat,
folii cu bule de aer, din material plastic, pentru
ambalarea sau condiționarea mărfurilor, folii cu
bule de aer pentru împachetat, folii de plastic
cu buzunărașe pentru păstrarea cartonașelor de
schimb, folii de plastic cu buzunărașe pentru
păstrarea chitanțelor, folii de împachetat pentru
cărți, folii de plastic cu buzunărașe pentru
păstrarea fotografiilor, folii de plastic pentru
ambalare alimente pentru uz casnic, folii de
plastic pentru împachetat și ambalat, folii din
acetat de celuloză pentru ambalat, folii din acetat
de celuloză pentru împachetat, folii din material
plastic pentru ambalaj, folii din plastic pentru
ambalare, folii din materiale plastice pentru
ambalat, folii din plastic pentru ambalat, folii
din polietilenă pentru ambalat sau împachetat,
folii pentru ambalarea alimentelor, funde
decorative din hârtie pentru împachetare, funde
decorative pentru împachetat, funde pentru
decorarea ambalajelor, hârtie de căptușire
pentru împachetare, hârtie de împachetat
cadouri, hârtie de împachetat cadouri de
crăciun, hârtie de împachetat decorativă, hârtie
impregnată cu uleiuri folosită ca ambalaj, hârtie
maro pentru împachetare, hârtie metalizată de
împachetat cadouri, hârtie pentru ambalarea
prafului de pușcă, hârtie pentru băcănii, hârtie
striată (mediu ondulată), hârtie rezistentă la
mucegai, hârtie tip fagure, huse de mobilier
din hârtie, neajustate, hârtie tratată pentru
împachetarea florilor și pentru aranjamente
florale, material plastic pentru ambalat, materiale
de ambalaj pe bază de amidon, materiale
de ambalare (amortizare, umplutură) de hârtie
sau carton, materiale de ambalat din carton,
materiale de ambalat din hârtie reciclată,
materiale de ambalat din plastic pentru
sandvișuri, materiale de ambalat din produse
pe bază de minerale care înlocuiesc hârtia,
materiale de împachetat confecționate din hârtie,
materiale de împachetat din carton, materiale
pentru ambalat, învelitori din hârtie pentru
bețișoare chinezești., materiale plastice cu bule
de aer pentru împachetat, materiale plastice cu
bule de aer pentru ambalat, materiale plastice
pentru ambalat, panglici de hârtie pentru ambalat
cadouri, pelicule din material plastic aderente,
extensibile, pentru paletizare, peliculă din plastic
de impermeabilizare pentru ambalat, peliculă din
plastic de impermeabilizare pentru împachetat,
peliculă retractabilă, pernițe sau elemente de
protecție din hârtie pentru ambalare, plase care
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incorporează plastic cu bule pentru ambalat,
plicuri cu burduf din hârtie, plicuri cu burduf
din hârtie cartonată, plicuri de hârtie pentru
împachetare, plicuri din hârtie sau din carton
pentru sticle, pungi cu mânere, pungi de cadou,
din hârtie, pentru vin, pungi de congelator, pungi
de hârtie, pungi de hârtie de uz casnic, pungi
de hârtie de uz casnic pentru deșeuri alimentare,
pungi de hârtie destinate utilizării în sterilizarea
instrumentelor medicale, pungi de hârtie folosite
la coacere, pungi de hârtie pentru cadouri,
pungi de hârtie pentru cumpărături, pungi de
plastic pentru ambalarea gheții, pungi de plastic
pentru aruncarea excrementelor animalelor de
companie, pungi de plastic pentru ambalat și
împachetat, pungi de plastic pentru aruncarea
lenjeriei de corp, pungi (învelitoare, săculețe)
de ambalaj din hârtie sau material plastic,
pungi de plastic pentru cumpărături, pungi de
plastic pentru sandviș, pungi de plastic pentru
împachetare, pungi de plastic pentru înlăturarea
excrementelor animalelor de companie, pungi
din hârtie pentru alimente, pungi din hârtie
pentru cadouri, pungi din hârtie pentru masa de
prânz, pungi din material plastic biodegradabil
pentru deșeuri alimentare, de uz casnic, pungi
din plastic de uz casnic, pungi din plastic
cu bule de aer pentru ambalat, pungi din
plastic pentru ambalat, pungi din plastic pentru
depozitarea alimentelor, pentru uz casnic, pungi
din plastic pentru scutece de unică folosință,
pungi pentru ambalare din plastic biodegradabil,
pungi pentru cadouri, pungi pentru cuburi de
gheață, pungi pentru sandvișuri (hârtie), pungi
pentru sandvișuri din hârtie sau din plastic, pungi
universale de plastic, pungi și saci de hârtie,
punguțe de hârtie pentru împachetat, recipiente
de ambalat din celuloză regenerată, recipiente
de ambalat din hârtie, recipiente de depozitare
fabricate din hârtie, recipiente de transport din
carton, recipiente din carton, recipiente din
carton ondulat, recipiente din carton pentru
ambalat, recipiente din carton pentru ambalare,
recipiente din hârtie pentru ambalare, recipiente
din hârtie pentru ambalat, recipiente pentru
ambalare cu carton, recipiente din hârtie pentru
frișcă și creme, recipiente pentru ambalare
din carton, recipiente pentru ambalare din
hârtie pentru uz industrial, recipiente pentru
gheață confecționate din hârtie sau carton,
recipiente pentru mâncare la pachet din pulpă de
hârtie biodegradabilă, riboane pentru imprimante
matriciale, role de folie din plastic pentru ambalat
alimente, role din folie de plastic pentru ambalat,
rolă de folie din plastic pentru ambalat produse
farmaceutice, rulouri de folie de plastic pentru
ambalarea dispozitivelor electronice, saci de
gunoi, saci de gunoi din hârtie sau din material

plastic, saci de gunoi din plastic (pentru uz
casnic), saci de gunoi din vinil de uz casnic, saci
de hârtie pentru cutii folosite ca litiere pentru
animale domestice, saci de plastic pentru cutii
folosite ca litiere pentru animale domestice, saci
de plastic pentru tăvi ale litierelor pentru animale
de casă, saci de plastic pentru tăvi folosite
ca litiere pentru animale domestice, saci din
plastic pentru coșul de gunoi, saci din plastic
pentru coșurile de gunoi, saci pentru coșul de
gunoi, sacose din hartie sau plastic, săculețe din
plastic pentru ambalat, tuburi de corespondență
din carton, tăvi din hârtie cartonată pentru
ambalarea alimentelor, umplutură de hârtie sau
carton, vâscoză (folii din - pentru ambalare),
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic.
20. Adăposturi și paturi pentru animale, cuști
pentru animale de companie , așternuturi
pentru pisici, canapele pentru animale de
companie, case de joacă pentru animale
de companie, ceară gofrată pentru stupi,
cotețe pentru animale, coșuri de dormit pentru
animale domestice, nu din metal, coșuri pentru
câini, coșuri pentru pisici, cuibare, culcușuri
gonflabile pentru animale de companie, cuști
pentru câini , căsuțe pentru animale de
companie, căsuțe pentru păsări, culcușuri
pentru animale, culcușuri pentru animale de
companie, culcușuri pentru animale de interior,
culcușuri portabile pentru animale de companie,
cutii de cuibare pentru animale, cuști pentru
animale de companie, cuști pentru câini,
fundații de fagure pentru stupi, iesle cu grătar
pentru furaje, mese pentru periat animale
de companie, mobilier pentru animalele de
companie, padocuri portabile, paturi pentru
animalele de companie, paturi pentru câini,
paturi pentru păsări, perne pentru animale
de companie, perne pentru căptușit cuști de
transportat animale de companie, perne pentru
căptușit cuști pentru animale de companie,
rafturi de stupi, rame pentru stupi, ceară gofrată
pentru stupi , afturi de stupi , stupi de albine,
stâlpi de zgâriat pentru pisici, trape pentru
pisici din materiale nemetalice, trape de acces
pentru câini/pisici nemetalice sau din zidărie,
accesorii metalice pentru expunere (mobilier),
accesorii nemetalice pentru magazin, afișaje
verticale pliabile realizate din materiale înrămate,
afișaje, standuri și indicatoare, nu din metal,
afișe tipărite din vinil, tablouri de afișare ,
articole pentru afișarea prețului la punctele
de vânzare, realizate din materiale plastice,
aviziere din plută, baloane publicitare gonflabile,
baloane publicitare, benzi decorative din plastic
pentru aplicarea pe fațadele magazinelor, benzi
decorative din plastic pentru aplicarea pe
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vitrine de expunere, cifre confecționate din
plastic pentru clădiri, cifre pentru plăcuțele de
înmatriculare (nemetalice), cifre confecționate
din plastic pentru mobilier, cilindri (nemetalici)
pentru identificarea animalelor de companie,
cilindri (nemetalici) pentru identificarea păsărilor,
conuri rutiere de plastic, corpuri de bucătărie,
delimitatoare (conuri de semnalizare mobile)
confecționate din materiale nemetalice, display-
uri publicitare la punctul de vânzare, dulapuri
pentru prezentare (altele decât cele frigorifice),
ecrane (mobilier) pentru afișare, ecrane de
prezentare (mobilier), ecrane de prezentare
pliabile, ecrane de prezentare pliabile folosite
în expoziții, ecrane de prezentare pliabile
folosite la expuneri în conferințe, ecusoane din
plastic, ecrane de prezentare pliabile folosite
în magazine, elemente de expunere portabile
pentru vânzări (mobilier), forme în mărime
naturală ale corpului uman, pentru expunerea
hainelor, manechine pentru vitrine de magazin,
manechine și manechini de croitorie, embleme
pentru vehicule, nu din metal, firme din lemn,
firme din material plastic, grinzi pentru unități
de afișare, indicatoare din lemn sau plastic,
identitate plăci de identitate nemetalice, litere
(altele decât caracterele tipografice și clișeele)
confecționate în principal din materiale plastice,
manechine, mese de expunere, mobilier de
expunere, mobilier de expunere pentru puncte
de vânzare, mobilier de magazin folosit la
expunerea cartelelor, mobilier expunere mărfuri
(nemetalic), înmatriculare (plăci de - nemetalice),
mobilier pentru expunerea produselor, mobilier
pentru magazine, numere de casă, nemetalice,
neluminoase, numere nemetalice pentru case,
obiecte publicitare gonflabile, panou pentru
informații (aviziere) din plută, panouri de afișaj
(altele decât cele electronice), panouri de
afișare, panouri de afișare a publicității (mobilier),
panouri de afișare autocolante, panouri
de afișare publicitare, panouri de anunțuri
(indicatoare) din plută, panouri de expunere din
materiale plastice, panouri de expunere pentru
expoziții, panouri de expunere portabile pentru
afișare, panouri de expunere prevăzute cu bare
metalice pliabile și interconectabile, panouri
de expunere sub formă de mobilier, panouri
de montaj fotografic, panouri de prezentare
a bijuteriilor, panouri de prezentare pentru
spații comerciale, panouri despărțitoare pentru
prezentări, panouri din lemn pentru afișarea
reclamelor (neluminoase), panouri din materiale
plastice de uz publicitar (neluminos), panouri din
plastic pentru afișare publicitară (neluminoase),
panouri din plastic pentru afișarea reclamelor
(neluminoase), panouri din plastic transparent
care sunt părți ale recipientelor de ambalat,

panouri din porțelan pentru afișare publicitară
(neluminoase), panouri din sticlă pentru afișarea
reclamelor (neluminoase), panouri pentru
afișarea materialelor de modelare, panouri
pentru afișarea materialelor de tipărire, panouri
pentru afișarea materialelor grafice, panouri
pentru afișarea materialelor pictoriale, panouri
pentru expunere (neluminate și nemecanizate),
panouri pentru expoziții, panouri pentru notițe
îmbrăcate în stofă și cu panglici transversale,
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/table din
material plastic, picioare pentru panouri de
expunere (nemetalice), picioare pentru standuri
de prezentare (nemetalice), plăci confecționate
din lemn, placi de identitate, nemetalice,
plăci de vinil imprimate magnetice, plăci
de înmatriculare, nemetalice, plăci din lemn
pentru scopuri publicitare (neluminoase), plăci
mobile de afișare, plăcuțe confecționate din
plastic, plăcuțe cu numere de curse pentru
biciclete, nu din metal, plăcuțe de nume
pentru uși, care nu sunt metalice, plăcuțe
de înmatriculare decorative din plastic, plăcuțe
de înmatriculare nemetalice pentru vehicule,
plăcuțe de înmatriculare pentru vehicule
(nemetalice), plăcuțe decorative (nemetalice)
pentru vehicule, plăcuțe din plastic, plăcuțe
nemetalice pentru indicarea naționalității pentru
vehicule, plăcuțe personalizate, nemetalice,
pentru vehicule, portcarturi sub formă de
panouri de prezentare, rafturi de depozitare
a echipamentului sportiv și de schi, rafturi
de depozitare pentru covorașe auto, rafturi
de magazin, rafturi de prezentare, rafturi de
prezentare cu poziții multiple confecționate din
tuburi de aluminiu și oțel, rafturi de prezentare
mobile (mobilier), rafturi de prezentare pentru
expunerea produselor în scopul vânzării,
rafturi pentru depozitare de cartoane, rafturi
pentru expunerea de produse în scopuri
de prezentare, rafturi pentru tipărituri pentru
prezentarea de materiale tipărite, rafturi pentru
tipărituri pentru stocarea de materiale tipărite,
rame metalice pentru expozitoare (mobilier),
rame pentru panouri de afișare, rame pentru
expozitoare, rame pentru panouri indicatoare,
semne gonflabile din plastic, 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, sisteme de afișare, standuri
cu rame pentru expoziții (nemetalice), standuri
de expoziție (nemetalice, altele decât structurile),
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standuri de expunere asamblate, standuri de
expunere de uz universal, standuri de expunere
prevăzute cu componente structurale din metal,
standuri de mărfuri (nemetalice), standuri de
prezentare, standuri de prezentare asamblate,
standuri de prezentare nemetalice, standuri de
prezentare pentru afișe, standuri de prezentare
pentru mărfuri, standuri de prezentare pentru
vitrinele magazinelor, standuri de prezentare
pentru vânzare de produse, standuri de
prezentare portabile pentru reclame, standuri
de prezentare verticale portabile, standuri
metalice de prezentare, standuri publicitare
din carton, standuri transportabile nemetalice
de prezentare (altele decât structuri), suport
pentru broșuri (mobilier), suporturi cu mai
multe poziții (mobilier), suporturi de prezentare
pentru plăci de surf, suporturi de prezentare
acrilice, suporturi din lemn pentru panouri
indicatoare, suporturi din plastic pentru sigle
de firme, suporturi pentru bagaje ca piese
de mobilier, suporturi pentru broșuri (sub
formă de mobilier), suporturi pentru expunerea
materialului de prezentare, suporturi pentru cărți
de bucate, suporturi pentru gantere, suporturi
pentru materiale de prezentare (mobilier),
suporturi pentru peruci, suporturi pentru reviste,
suporturi pentru tejghele, suporturi pentru
utilizări multiple (mobilier), suporturi pentru
ziare, suporturi pentru șei, suporturi pivotante
(mobilier), suporturi rotative (mobilier), suporturi
transparente din plastic pentru ecusoane, tabele
de marcaj, table de jetoane cu litere (tablouri
de afișare goale), table de scris cu cretă,
pentru expunere, table pentru prezentări, table
pentru prezentări sub formă de mobilier, table
școlare magnetice folosite la prezentări, tejghele
de prezentare (neelectrice), tejghele pentru
expunere, tăblițe din lemn sau materiale plastice,
tăvi pentru tastatura de calculator, tăvi sub
formă de mobilier de expunere în magazine,
unități (mobilier) pentru prezentarea lucrărilor
de literatură, unități de expunere folosite în
scopuri promoționale, unități de expunere pentru
prezentări, unități de prezentare asamblate
(mobilier), unități (mobilier) pentru prezentarea
articolelor de papetărie, vitrine, vitrine de
prezentare, vitrine de expoziție, vitrine de
prezentare (altele decât vitrinele frigorifice),
vitrine pentru expunerea mărfurilor, vitrine pentru
prezentare, accesorii din plastic pentru scări,
adaptor de stivuire (accesorii nemetalice),
agățătoare de oglinzi, nu din metal, agățătoare
de perete din materiale nemetalice, ansambluri
de arcuri (nemetalice) pentru introducere în
perne, ansambluri de arcuri (nemetalice) pentru
introducere în saltele, araci din lemn tare, araci
nemetalici pentru grădină, arcuri confecționate

în principal din plastic, balamale nemetalice
cu acționare prin arc, balamale nemetalice,
balamale nemetalice cu arc, balamale pentru
podea, nu din metal, balustrade pentru cadă,
care nu sunt confecționate din metal, balamale,
care nu sunt din metal, bare de duș, bare
de plastic pentru scări, bare de prindere
pentru căzi de baie, nu din metal, bare de
prindere pentru duș, nu din metal, bare pentru
draperii de duș, bare maner, nemetalice, bene
de gunoi, nemetalice, altele decât pentru uz
medical, bețișoare din lemn pentru bomboane
sau înghețată, bobine (care nu sunt din metal,
mecanice sau constituie piese pentru mașini),
bobine din lemn (pentru fire, mătase, șnur),
bobine nemetalice (altele decât piesele de
mașini sau aparate), bolțuri de ancorare, nu
din metal, bolțuri de ancorare, nu din metal,
destinate utilizării la construirea podurilor, brățări
de identificare pentru spitale (nemetalice), brățări
de identificare, nemetalice, cale pentru roți,
nu din metal, capace mobile pentru chiuvete,
capre de tăiat cu ferăstrăul, nu din metal,
capră de tăiat lemne, carlige nemetalice pentru
baie, cârlige cu șurub, nu din metal, cârlige
de agățare a pozelor, nu din metal, cârlige
de siguranță, nu din metal, cârlige nemetalice,
cârlige nemetalice pentru prosoape, cârlige
nemetalice pentru decorațiuni de perete (gen
tapiserii, covorașe), cârlige nemetalice pentru
trapeze, cârlige pentru agățat genți, nu din metal,
cârlige pentru cortina de duș, cârlige pentru
prosoape, nemetalice, agrafe pentru bastoane,
din materiale nemetalice, benzi canelate
(nemetalice) pentru fixarea flipcharturilor pe
pereți, benzi canelate (nemetalice) pentru fixarea
ecranelor pe pereți, benzi canelate (nemetalice)
pentru fixarea polițelor pe pereți, benzi canelate
(nemetalice) pentru fixarea tablelor de desenat
pe pereți, benzi canelate (nemetalice) pentru
fixarea tablelor de scris pe pereți, benzi canelate
(nemetalice) pentru fixarea șevaletelor pe pereți,
bolț de arc, nu din metal, bolțuri de arc
din plastic, bolțuri de stripare (nemetalice),
bolțuri nemetalice cu autofiletare, bride de
fixare din materiale nemetalice, bujii nemetalice
cu autofiletare, buloane nemetalice, buloane
pentru piatră, nu din metal, butoane de rotire
(elemente de fixare) nu din metal, bușoane
nemetalice (cepuri), capace de piuliță decorative
(nemetalice), capace din plastic de protecție cu
auto sigilare utilizate pentru piulițe, capace din
plastic de protecție cu auto închidere utilizate
împreună cu șuruburi, capse (dispozitive de
fixare) din plastic pentru construcții din cort,
clame (nemetalice) pentru fixarea marchizelor,
cleme confecționate din plastic, cleme de plastic
pentru sigilarea pungilor, cleme nemetalice,
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cleme din plastic pentru sigilarea pungilor,
cleme pentru prinderea covoarelor pe trepte
(nemetalice), cleme, nu din metal, pentru
sigilarea pungilor, coliere de balama din
materiale nemetalice, cuie de fixare, altele
decât cele din metal, cuie fără floare (știfturi),
nu din metal, dispozitive de fixare pentru
țevi, conectori și suporturi, nu din metal, cuie
spintecate, nu din metal, cuie nemetalice, cupe
de șurub, nu din metal, dibluri de plastic pentru
perete, dibluri nemetalice, dibluri nemetalice
pentru fixarea tablourilor în perete, dibluri,
nu din metal, dispozitive de fixare ascunse
realizate din materiale nemetalice, dispozitive
de fixare cu filet nemetalice, dispozitive de
fixare cu filet, nemetalice, dispozitive nemetalice
de ancorare, dopuri de mascare, nu din
metal, dopuri nemetalice, mijloace de fixare
pentru cabluri, conectori și suporturi, nu din
metal, baze de cablu din materiale nemetalice
(altele decât cele electrice), bride (cloiere)
pentru cabluri nemetalice, bride confecționate
din material plastic pentru cabluri, cabluri sau
tuburi (cleme de - din materiale plastice), canale
(nemetalice) pentru cabluri care furnizează
electricitate, canale (nemetalice) pentru cabluri
care transportă semnale de telefon, canale
(nemetalice) pentru fire care transportă semnale
de televiziune, canale nemetalice de cablu
(altele decât cele electrice), cleme de cablu
nemetalice, cleme din materiale nemetalice
pentru cablu, cleme din plastic pentru cablu
plat, cleme nemetalice pentru cabluri, cleme
pentru cablu confecționate din plastic, conectori
de cablu neelectrici din materiale nemetalice,
cutii de cabluri neelectrice din materiale
nemetalice, elemente de fixare nemetalice
pentru cabluri, elemente de fixare, nu din
metal, pentru cabluri și țevi, fișe de conexiune
din plastic pentru cabluri neelectrice, racorduri
nemetalice pentru cabluri, neelectrice, suporturi
pentru cabluri realizate din materiale plastice,
tambure de troliu cu cablu (nemecanice)
din materiale nemetalice, șarniere nemetalice
pentru fixarea cablurilor electrice, elemente de
fixare a butoanelor de acționare (nemetalice),
elemente de fixare arhitectonice confecționate
din materiale nemetalice, elemente de fixare
cu filet, realizate din plastic, elemente de
fixare cu nituri îngropate confecționate din
materiale nemetalice, elemente de fixare din
plastic, fișe de fixare, nu din metal, inele
filetate nemetalice, inserții filetate, nu din
metal, manșoane expansive, nu din metal,
pentru fixarea șuruburilor, manșoane filetate
nemetalice, monturi pentru perii, mânere rotunde
pentru plăci frontale (nemetalice), nituri de plastic
cu filet, nituri fabricate din materiale plastice,

nituri filetate nemetalice, nituri industriale din
materiale nemetalice, nituri nemetalice, ochi
de șurub (care nu sunt din metal), pioneze
nemetalice pentru tapițerie, pitoane, nemetalice,
piulițe (încuietori), nu din metal, piulițe de
plastic cu filet, piulițe filetate, nu din metal,
piulițe nemetalice, piulițe nemetalice (elemente
de fixare), piulițe-fluture nemetalice, piuneze
(nemetalice), știfturi filetate, nu din metal, știfturi
metalice cu cap și gaură pentru cui spintecat, nu
din metal, șuruburi autoperforante în materiale
nemetalice, șuruburi cu cap cu ochi sferic (nu
din metal), șuruburi cu cap găurit, nu din metal,
șuruburi cu cap nemetalice, șuruburi cu inel
nemetalice, șuruburi cu tijă cu cap de cheie
frontală, nu din metal, șuruburi de fixare, nu
din metal, șuruburi de plastic cu filet, șuruburi
nemetalice, șuruburi nemetalice autoperforante,
șuruburi nemetalice cu autofiletare, șuruburi
nemetalice cu autofixare, șuruburi pentru cadru
rectangular, din materiale nemetalice, șuruburi
pentru fixare, nu din metal, șuruburi în u
(nemetalice), tije filetate, nu din metal, șuruburi
pentru lemn nemetalice, șuruburi pentru lemn,
nemetalice, dispozitive de fixare nemetalice,
catarge portabile pentru arborat steaguri, nu
din metal, cepuri (nemetalice) pentru căzi,
clame ajustabile (nemetalice), clanțe din lemn,
cobilițe, componente de acoperire pentru colțuri,
nu din metal, corniere din plastic, covorașe,
detașabile, pentru chiuvete, cutii nemetalice
pentru distribuire de prosoape de hârtie, cuie
pentru încălțăminte, nu din metal, discuri și
plăci de suport, nu din metal, distanțiere din
plastic folosite împreună cu panourile sandviș,
distribuitoare de bilete de stat la rând, distanțiere
pentru plăci, distribuitoare de pungi pentru
excremente de câini, nemetalice, doage din
lemn, dopuri de cadă din materiale nemetalice,
dopuri din lemn de închidere a robinetului,
dopuri din plastic de închidere a robinetului,
dopuri pentru chiuvete, nu din metal, dopuri
pentru chiuvete, nemetalice, dopuri pentru căzi,
nemetalice, dopuri pentru dușuri, nemetalice,
dopuri pentru tuburi (nemetalice), elemente
nemetalice de protecție pentru arbori (tuburi),
elemente nemetalice de protecție pentru copaci,
etichete din plastic, etichete din lemn pentru
plante, etichete din plastic, de cusut pe
îmbrăcăminte, accesorii din materiale plastice
pentru uși, accesorii pentru montarea ferestrelor
(nemetalice), accesorii, nu din metal, pentru
jaluzele, accesorii, nu din metal, pentru paravane
realizate din șipci, accesorii, nu din metal,
pentru storuri, amortizoare hidraulice pentru uși,
din materiale nemetalice, amortizoare pentru
ușă, nu din metal, apărători pentru balamalele
de ușă (nemetalice), arcuri nemetalice pentru
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uși, balamale de uși și ferestre (nemetalice),
balamale de închidere pentru porți (nemetalice),
belciuge pentru porți din materiale nemetalice,
balamale nemetalice pentru uși, benzi decorative
din lemn pentru canturi utilizate pentru accesorii
de geamuri, benzi decorative din materiale
plastice pentru canturi utilizate pentru accesoriile
pentru uși, benzi decorative din plastic pentru
aplicare pe uși, benzi decorative din plastic
pentru canturi utilizate pentru accesorii pentru
uși, bolțuri nemetalice pentru rame de ferestre,
bolțuri pentru blindarea ferestrelor (nemetalice),
butoni din porțelan pentru uși, ciocănele
(pentru uși) din materiale nemetalice, clame
(nemetalice) pentru fixarea ferestrelor, clame
(nemetalice) pentru fixarea ușilor, cremone din
materiale nemetalice pentru ferestre, cârlige de
agățat (pentru uși) din materiale nemetalice,
cârlige pentru porți din materiale nemetalice,
decorațiuni pentru uși, din plastic, decorațiuni
din ceramică pentru uși, dispozitive de fixare
a canaturilor, nu din metal, pentru ferestre,
dispozitive de fixare pentru ferestre (nemetalice),
dispozitive de închidere pentru ferestre
(nemetalice), dispozitive de închidere pentru uși,
nemetalice, dispozitive neelectrice de comandă
a ușilor din materiale nemetalice, dispozitive
neelectrice de deschidere a ferestrelor, nu din
metal, dispozitive neelectrice de închidere a
ferestrelor, din materiale nemetalice, dispozitive
pentru prindere, nemetalice, dispozitive pentru
prinderea ușilor de dulapuri, nu din metal,
echipamente de comandă neelectrice, nu
din metal pentru închiderea ușilor, foraibăre,
nemetalice, pentru ferestre, garnituri de
uși (nemetalice), garnituri nemetalice pentru
ferestre, garnituri nemetalice pentru uși, glisiere
nemetalice pentru uși glisante, grilaje de aerisire
(nemetalice) pentru montare la ferestre, grilaje
pentru aerisire (nemetalice) pentru montare la
uși, jaluzele de interior, din material textil,
mânere de ușă din plastic, mânere de ușă din
porțelan, mânere de ușă, nemetalice, mânere din
lemn pentru ferestre, mânere din plastic pentru
ferestre, mânere din porțelan pentru ferestre,
mânere nemetalice pentru ferestre, mânere
pentru ferestre ghilotină, nu din metal, mânere
rotunde nemetalice, închizătoare (neelectrice,
nemetalice) pentru uși, închizătoare (neelectrice,
nemetalice) pentru ferestre, închizătoare de
uși care nu sunt electrice și nici din
metal, închizătoare pentru uși, nu din
metal, neelectrice, încuietoare tip balama din
materiale nemetalice, mecanisme espagnolette,
nu din metal, mecanisme nemetalice,
neelectrice pentru deschiderea ferestrelor,
mecanisme nemetalice, neelectrice pentru
deschiderea ușilor, mecanisme nemetalice,

neelectrice pentru ferestre culisante, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru ferestre glisante,
mecanisme nemetalice, neelectrice pentru
ridicarea ușilor, mecanisme nemetalice,
neelectrice pentru ridicarea ferestrelor,
mecanisme nemetalice, neelectrice pentru uși
glisante, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru uși rulante, mânere rotunde pentru uși,
din sticlă, opritoare de fereastră de lemn,
opritoare de fereastră din plastic, opritoare de
uși din plastic, opritoare de ușă (nemetalice)
sub formă de animale, opritoare pentru ferestre,
nu din metal sau cauciuc, opritoare pentru uși,
nu din metal sau cauciuc, piedici (nemetalice),
role (nemetalice) pentru uși glisante, role de
plastic pentru uși de garaj, role de ferestre,
nemetalice, role nemetalice pentru geamuri
glisante, role pentru canat, nu din metal,
sisteme de deschidere a ușilor, care nu sunt
electrice și nici din metal, sonerii care nu
sunt din metal și nici electrice, tampoane de
oprire pentru porți din materiale nemetalice,
șilduri nemetalice, șine (nemetalice) pentru
uși pliante, șine de suspensie fixate pe
plafon din materiale nemetalice folosite la uși,
șine nemetalice pentru uși glisante, șuruburi
pentru sisteme batante, nemetalice, uși cu
ecran de hârtie, uși de mobilier (nemetalice),
uși din lemn pentru mobilier, zăvoare de
ușă, nemetalice, zăvoare nemetalice, zăvoare
nemetalice pentru uși, garnituri pentru uși, porți
și ferestre, nu din metal, geamanduri de legare
din plastic, geamanduri de legare gonflabile,
geamanduri, nu din metal, geamanduri, etichete
din plastic pentru identificare plante, etichete
din plastic pentru urechile vitelor, etriere de
întindere, nu din metal, evantai de mână,
evantaie de mână, evantaie pliabile de mână,
flori realizate din batoane de trestie, forme
confecționate din materiale plastice pentru rame
de fotografii, forme confecționate din înlocuitori
ai lemnului pentru rame de tablou, forme de
plastic pentru fabricarea săpunului destinate
utilizării în producția comercială, tambure
nemecanice nemetalice pentru furtunuri ,
garnituri din material plastic, glisiere suspendate
de plafon din materiale nemetalice, bolțuri
pentru încuietori, nu din metal, carcase de
încuietori nu din metal, carduri de acces
din plastic, necodificate și nemagnetice, chei
(nemetalice) pentru deschiderea încuietorilor,
chei brute din material plastic, chei de siguranță
nemetalice, chei din plastic, cremone din
materiale nemetalice pentru încuietori, chei
tip cartelă (din material plastic) necodificate,
dispozitive de siguranță de închidere (nu din
metal, neelectrice), dispozitive de închidere
declanșabile nemetalice (neelectrice), încuietori
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(altele decât cele electrice), nu din metal, pentru
vehicule, încuietori cu arc nemetalice, încuietori
cu bilă (nu din metal), încuietori cu cilindru
din materiale nemetalice, inele pentru chei,
nemetalice, lacăte pentru biciclete, nu din metal,
inele pentru chei, nu din metal, lacăte, nu
din metal, mecanisme de inversare nemetalice
(piese de încuietori), încuietori cu combinație
(nemetalice) pentru vehicule, încuietori cu
combinație nemetalice (neelectrice), încuietori
de mobilier nemetalice, încuietori de siguranță
(nemetalice, neelectrice), încuietori de siguranță
cu cilindri, nu din metal, încuietori mecanice
(neelectrice, nemetalice), încuietori nemetalice
cu autodeschidere pentru tamburi de înfășurare
cablu, încuietori nemetalice pentru vehicule,
încuietori nemetalice, altele decât cele electrice,
încuietori tip limbă (neelectrice), nu din metal,
mecanisme (nemetalice, neelectrice) pentru
închiderea ferestrelor, mecanisme (nemetalice,
neelectrice) pentru închiderea ușilor, mecanisme
de inversare, nu din metal (piese de încuietori),
plăci cu gaură pentru cheie, din materiale
nemetalice, plăci de închidere (nemetalice)
pentru încuietori, încuietori și chei, nu din
metal, identificare (brățări nemetalice de -,
pentru spitale), indicatoare direcție vânt, nu din
metal, inele pentru draperii de duș, inele pentru
nas de taur (nemetalice), inele pentru perdele,
mânere de sertar sub formă de inel, care nu
sunt din metal, lanțuri, nu din metal, mânere
de sprijin nemetalice, mânere din ceramică,
mânere din ceramică pentru dulapuri, sertare și
mobilier, mânere din ceramică pentru mobilier,
mânere din ceramică pentru sertare, închideri
cu inel, altele decât cele din metal, întinzătoare
(nemetalice) cu filet, manșoane din materiale
nemetalice pentru bastoane de mers, mânere
din ceramică pentru dulapuri, mânere din lemn
pentru sertare, mânere din plastic pentru sertare,
mânere din plastic pentru uși, mânere din
porțelan, mânere din porțelan pentru sertare,
mânere din sticlă, mânere din sticlă pentru
sertare, mânere pentru sertare, nu din metal,
mânere rotunde din lemn, mânere rotunde
pentru uși, din lemn, mânere rotunde pentru uși,
din porțelan, mânere sferice din plastic, mânere
rotunde pentru uși, nu din metal, manșoane
pentru susținerea conductelor (plastic), matrițe
de plastic pentru fabricarea săpunului, muchii
de scări din plastic, mosoare nemetalice cu
acționare manuală pentru furtunuri de grădină,
mulaje din ipsos pentru turnarea de materiale
ceramice, opritoare din lemn pentru uși, opritoare
pentru dulapuri, nu din metal, piese de legătură
pentru bastoane, din materiale nemetalice, plăci
funerare din plastic, plăcuțe de identificare de
plastic pentru animale, plăcuțe de identificare

pentru animale, nemetalice, plăcuțe pentru ușă,
nu din metal, protecții din materiale plastice
pentru chiuvetă, prăjini nemetalice, plăcuțe
protectoare împotriva murdăririi aplicate pe
ușile batante, nu din metal, rame nemetalice
pentru plăcuțe de înmatriculare, scuturi de
protecție din materiale plastice pentru copaci,
sisteme nemetalice de fixare pentru plăcuțe de
înmatriculare, suport pentru prosoape, nu din
metal, suporturi (nemetalice) pentru fixarea de
plăci, suporturi de șervețele (fixe) nemetalice,
suporturi nemetalice pentru agățat furtunuri,
suporturi pentru copaci (nemetalice), suporturi
pentru fanioane, suporturi pentru frânghii de
uscat rufe, din lemn sau materiale plastice,
suporturi în consolă din materiale nemetalice
(altele decât pentru construcții), șaibe din plastic,
șaibe elastice din plastic, șine pentru perdele
de duș, știfturi pentru încălțăminte, nu din metal,
suporturi pentru plante, suporturi suspendate
pentru plante, nu din metal, tacheți pentru
andocare, nu din metal, tambure nemetalice,
nemecanice, pentru furtunuri, tije de sprijin
pentru plante sau copaci, tije pentru scări, tije
pentru suspensie nemetalice pentru atârnarea
articolelor, tipare din plastic pentru utilizare
în cadrul procesului de fabricare de mobilier,
tobe de înfășurare nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri, trapeze nemetalice pentru
ambarcațiuni cu pânze, tăvi nemetalice, tuburi
din plastic care se pot strânge, goale, țăruși
nemetalici pentru corturi, tăvi nemetalice (altele
decât cele pentru uz casnic sau pentru sortarea
sau numărarea numerarului), țăruși, nu din
metal, pentru plante sau copaci, ventile, nu
din metal, ventilatoare pentru uz personal, care
nu sunt electrice, ventuze (accesorii), verigi
confecționate din materiale nemetalice, ventuze
din plastic, vizoare pentru uși, nu din metal (fără
mărire), gheare de animale , înlocuitori de baga ,
bambus, bambus neprelucrat sau semiprelucrat,
bastoane de bambus, benzi de lemn, benzi de
plută, carapace de broască țestoasă (material
neprelucrat sau parțial prelucrat), chihlimbar,
bare de chihlimbar sintetic , coarne artificiale,
coarne de animal, coarne de cerb, coarne
de mamifere din familia cervidae, cochilii
de melc de mare, colți de fildeș (material
neprelucrat sau parțial prelucrat), copite de
animale, coral (material neprelucrat sau parțial
prelucrat), coral neprelucrat, corali, corn brut
sau semiprelucrat, dinți de animale, fanoane
brute sau semiprelucrate, fildeș, fildeș (material
neprelucrat sau parțial prelucrat), fildeș brut
sau semiprelucrat, fildeș vegetal, fân onigaya
(material neprelucrat sau parțial prelucrat),
imitații de baga, împletituri de paie, muchii din
paie, oase de animale (material neprelucrat
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sau parțial prelucrat), oase de balenă, os de
balenă, paie împletite (cu excepția rogojinilor),
răchită, cochilii de scoici , sidef, sidef brut
sau semiprelucrat, sidef neprelucrat, spumă de
mare, spumă de mare (material neprelucrat sau
parțial prelucrat), stuf (material neprelucrat sau
parțial prelucrat), trestie (material neprelucrat
sau parțial prelucrat), trestie indiană, trestie
(materiale pentru împletit), valve (material
neprelucrat sau semi-prelucrat), butoaie și putini,
nu din metal, bidoane de lapte (nemetalice),
bidoane de plastic pentru depozitare, butelii
(recipiente) nemetalice pentru aer comprimat
sau aer lichid, butelii pentru gaz, nu din metal,
butoaie nemetalice (nu pentru uz casnic sau
bucătărie), butoaie pentru apă de ploaie, nu
din metal, canistre de benzină, nemetalice,
canistre pentru combustibil (nemetalice), capace
pentru recipiente, canistre, nu din metal,
capsule (recipiente nemetalice), capsule ale
timpului nemetalice, caschete confecționate din
sidef, casete confecționate din răchită, casete
confecționate din stuf, casete din celuloid, 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, cisterne de
apă din material plastic, casete din stuf, căzi de
lemn (nu căzi de baie), cisterne de apă din plastic
de uz casnic, cisterne de apă din plastic de uz
industrial, cisterne de apă din plastic, destinate
utilizării în agricultură, cofraje de ouă, din plastic,
cofraje din plastic pentru ouă, componente
din plastic pentru recipiente de ambalat,
containere (nemetalice) pentru ambalarea la
butoiaș a băuturilor, containere (nemetalice)
pentru manevrarea produselor (altele decât cele
de uz casnic sau de bucătărie), containere cu
încuietoare rezistente la foc, containere flexibile
din plastic pentru stocarea lichidelor, containere
flotante nemetalice, containere nemetalice,
containere nemetalice pentru transport, coșuri
adaptate pentru a permite degradarea rapidă a
materiei organice (nemetalice), coșuri concepute
pentru a permite degradarea rapidă a materiei
organice (nemetalice), coveți nemetalice, coșuri
de compost din materiale nemetalice, coșuri de
reciclare nemetalice de uz comercial, coșuri din
bambus de uz industrial, coșuri din plastic (altele
decât coșurile de gunoi), coșuri din plastic (mari)
pentru uz industrial, coșuri din plastic pentru
fabricarea compostului, coșuri nemetalice (altele
decât coșurile de gunoi), coșuri pentru reciclare
(nemetalice), cufere care nu sunt din metal,
cutii asamblate pentru ambalat (lemn), cutii
asamblate pentru ambalat (plastic), cutii care pot
fi stivuite, din fibră comprimată, cutii care pot fi
stivuite, din fibră vulcanizată, cutii cilindrice, nu

din metal, cutii confecționate din lemn căptușit cu
hârtie, cutii confecționate din materiale plastice
laminate, cutii cu încuietoare, nu din metal, cutii
de ambalare confecționate din lemn, cutii de
ambalat pliate (lemn), cutii de ambalat pliate
(plastic), cutii de colectare (nemetalice), cutii de
depozitare (lemn), cutii de depozitare (plastic),
cutii de depozitare pentru perne (mobilier), cutii
de lemn pentru sticle, cutii de lemn pentru
stocarea jucăriilor, cutii de plastic decorative,
cutii de plastic pentru articole de petrecere, cutii
de siguranță, nu din metal, cutii decorative de
lemn, cutii din lemn, cutii din lemn care pot fi
stivuite, cutii din lemn pentru depozitare, cutii din
lemn sau din materiale plastice, cutii din lemn,
pentru ambalare industrială, cutii din materiale
plastice pentru ambalat, cutii din plastic, cutii
din plastic (mari) pentru uz industrial, cutii din
plastic care pot fi stivuite, cutii din plastic pentru
ambalat, cutii nemetalice pentru unelte (goale),
cutii pentru depozitare, nu din metal, cutii pentru
donații (altele decât cele din metal), dispozitive
de închidere pentru recipiente (nemetalice),
cutii pentru medicamente, cutii pentru sticle,
nemetalice, cutii pentru stivuit (din plastic),
cutii pentru stivuit (lemn), cutii pentru transport
nemetalice, cutii pliabile pentru ambalaje (lemn),
cutii pliabile pentru ambalaje (plastic), cutii
portabile (recipiente) din lemn, cutii portabile
(recipiente) din plastic, dispozitive în formă
de cutii de transportat animale, distribuitoare
nemetalice fixe de șervețele, distribuitoare
nemetalice de hârtie igienică, dopuri din lemn
pentru recipiente utilizate la împachetarea
bunurilor industriale, dopuri din plastic pentru
recipiente utilizate la împachetarea bunurilor
industriale, dulapuri murale, dulăpioare cu plasă
împotriva insectelor pentru alimente, dulăpioare
cu încuietoare pentru bagaje, garnituri pentru
colțuri (nemetalice) pentru recipiente, dulăpioare
nemetalice pentru alimente, huse, nemetalice,
speciale pentru manipularea și transportul
buteliilor de aer comprimat, inserții din plastic
ajustate destinate utilizării ca și căptușeli pentru
containere, inserții din plastic destinate utilizării
ca și căptușeli pentru containere, jgheaburi
pentru amestecarea mortarului, nemetalice, lăzi
de cartofi (mobilier), închideri combinate pentru
recipiente (nemetalice și nu pentru uz casnic
sau bucătărie), lăzi de depozitare, încărcare
(gabarite de -, nemetalice, pentru cale ferată),
ambalaje pentru transportul articolelor de sticlă,
navete, cuști nemetalice pentru transportul
animalelor, lăzi din lemn, lăzi de plastic,
lăzi nemetalice, navete de sticle (altele decât
metalice), palete de manipulare, nemetalice,
palete de transport, nemetalice, palete de
încărcare, nemetalice, paleți din lemn, paleți
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mobili fabricați din materiale nemetalice, lăzi
și palete, nu din metal, lighene din plastic,
lăzi de lemn pentru stocarea jucăriilor, lăzi de
stocare confecționate din lemn, lăzi de stocare
confecționate din plastic, lăzi din plastic pentru
compost, material de căptușire pentru bagaje,
din plastic, organizatoare din plastic (tăvi)
pentru cutii de unelte, pubele din lemn, rame
(cadre) nemetalice pentru containere, recipiente
(ambalaje) din plastic pentru ouă, recipiente
alimentare transparente pentru utilizarea în
ambalarea pentru comercializare, recipiente
combinate (nemetalice și nu pentru uz casnic
sau bucătărie), recipiente confecționate din lemn
(altele decât cele de uz casnic sau de bucătărie),
recipiente confecționate din os, recipiente
confecționate din plastic pentru compost,
recipiente confecționate din stuf, recipiente
de ambalare din materiale plastice, recipiente
de ambalat nemetalice, recipiente de apă
portabile confecționate din plastic, recipiente de
drenaj de ulei de motor (nemetalice), recipiente
de plastic folosite în domeniul agrochimic,
recipiente de plastic pentru compost, recipiente
de protecție realizate din materiale nemetalice
pentru ambalarea bunurilor, recipiente din corn,
recipiente din lemn (altele decât cele pentru
uz casnic sau pentru bucătărie), recipiente
din material sintetic (altele decât cele de
uz menajer sau în bucătărie), recipiente din
materiale plastice formate termic (altele decât
cele pentru uz casnic și bucătărie), recipiente
din plastic pentru depozitarea bunurilor în
vederea transportului, recipiente din plastic
pentru medicamente, recipiente (nemetalice)
adaptate pentru ambalarea berii, recipiente
(nemetalice) sub formă de butoiașe, recipiente
din plastic pentru medicație utilizate în scopuri
comerciale, recipiente flexibile din plastic pentru
transportarea lichidelor, recipiente nemetalice
(altele decât cele pentru uz casnic sau
în bucătărie), recipiente nemetalice pentru
combustibili lichizi, recipiente nemetalice pentru
depozitare (altele decât cele pentru uz
casnic și bucătărie), recipiente nemetalice
pentru depozitarea uneltelor (goale), recipiente
nemetalice pentru gaz comprimat sau aer
lichid, recipiente nemetalice pentru lichide (altele
decât cele pentru uz casnic și bucătărie),
recipiente nemetalice sub formă de coșuri,
recipiente pentru ambalare confecționate din
lemn, recipiente pentru compost din materiale
nemetalice, recipiente pentru protecție, realizate
din materiale nemetalice, destinate depozitării
de bunuri, recipiente, nu din metal, pentru
depozitare, recipiente sub formă de cutii
confecționate din lemn, recipiente transportabile
(nemetalice) pentru gaze, recipiente utilizate la

împachetarea bunurilor industriale, din bamboo,
recipiente și dispozitive de închidere și suporturi
pentru acestea, nemetalice, rezervoare de apă
de uz menajer, nu din metal sau zidărie,
rezervoare de apă nemetalice (recipiente),
rezervoare de combustibil din plastic (altele
decât piesele pentru vehicule), rezervoare de
depozitare de lichide (containere) confecționate
din materiale nemetalice, rezervoare din lemn
pentru depozitare, rezervoare de depozitare,
nu din metal și nici din materiale de zidărie,
rezervoare industriale de apă, care nu sunt
metalice sau de zidărie, rezervoare din plastic
pentru depozitare, rezervoare nemetalice pentru
depozitarea apei (recipiente), rezervoare pentru
stocarea gazelor, care nu sunt metalice sau de
zidărie, rezervoare, altele decât cele din metal
și zidărie, garnituri nemetalice pentru sicrie,
mânere de coșciug confecționate în principal
din materiale plastice, panouri de afișare pentru
coșciuge pentru afișarea de fotografii și informații
despre persoanele decedate, sicrie, sicrie din
lemn, sicrie din răchită, urne funerare, urne
funerare din metale prețioase, sicrie și urne
funerare, scrinuri, truse de scule nemetalice,
goale, tuburi de plastic pentru transmiterea
corespondenței, tăvi care pot fi stivuite, din fibră
vulcanizată, tăvi care pot fi stivuite, din plastic,
pentru ambalarea ouălor, tăvi de stivuire din
plastic, tăvi din lemn care pot fi stivuite, tăvi
din plastic (recipiente) utilizate pentru ambalarea
alimentelor, tăvi nemetalice transparente pentru
alimente, de uz comercial, tăvi, nu din metal
(altele decât cele pentru uz casnic), vase din
lemn pentru plante, vase din plastic pentru
ambalare, rampe din plastic destinate utilizării
cu vehicule, 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 lemn, scări
pliabile confecționate din materiale plastice,
scări și trepte mobile, nu din metal, scăunele
cu trepte (mobilier), scări mobile nemetalice
pentru îmbarcarea pasagerilor , taburet înălțător
(kick step), taburete cu trepte, trepte (scări)
nemetalice, animale împăiate, animale împăiate
(nu jucării), artă (obiecte de - din lemn, din
ceară, din ghips sau din materiale plastice),
artă murală din lemn în 3d, busturi de ceară,
busturi de fildeș, busturi de os, busturi de
plastic, busturi din lemn, busturi din lemn,
ceară, ghips sau materiale plastice, capcana
viselor (decorațiuni), clopoței de vânt, figurine
din ceară , crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
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sau plastic, altele decât articole de bijuterie,
cupe comemorative din lemn, ceară, ghips sau
plastic, cupe trofeu din ceară, ghips sau plastic,
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
de perete, din lemn, decorațiuni din materiale
plastice pentru alimente, decorațiuni din plastic
pentru petreceri, elemente decorative pentru
ferestre, figuri din os, figurine confecționate din
derivați ai gipsului, figurine confecționate din
gips, figurine confecționate din lemn, figurine
confecționate din plastic, figurine confecționate
din împletituri de ratan, figurine cu eroi de acțiune
(decorative) din ceară, figurine cu eroi de acțiune
(decorative) din ipsos, figurine cu eroi de acțiune
(decorative) din lemn, figurine de animale
(ornamente) confecționate din ceară, figurine
cu eroi de acțiune (decorative) din plastic,
figurine de animale (ornamente) confecționate
din lemn, figurine de animale confecționate
din ipsos (ornamente), figurine de animale
confecționate din plastic (ornamente), figurine
din ceară, figurine din ipsos, figurine din fildeș,
figurine din lemn, figurine din os, figurine din
răşină, figurine din rășină naturală, figurine din
rășină turnate la rece, figurine ornamentale
confecționate din ceară, figurine ornamentale
confecționate din ipsos, figurine ornamentale
confecționate din lemn, figurine turnate din
materiale plastice, figurine în miniatură (plastic),
globuri lucioase, imitații de produse alimentare,
din plastic, lucrări de artă din chihlimbar,
lucrări de artă din chihlimbar presat, lucrări de
artă din fân, machete de avioane (ornamente)
confecționate din lemn, machete de avioane
(ornamente) confecționate din ipsos, machete de
avioane (ornamente) confecționate din plastic,
machete de avioane (ornamente) confecționate
din rășini sintetice, machete de avioane
(ornamente) confecționate din ceară, machete
de figurine (ornamente) confecționate din ceară,
machete de figurine (ornamente) confecționate
din ipsos, machete de figurine (ornamente)
confecționate din lemn, machete de figurine
(ornamente) confecționate din plastic, machete
de figurine (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, machete de mașini (ornamente)
confecționate din ceară, machete de mașini
(ornamente) confecționate din ipsos, machete
de mașini (ornamente) confecționate din lemn,
machete de mașini (ornamente) confecționate
din plastic, machete de mașini (ornamente)
confecționate din rășini sintetice, machete de
mașini (ornamente) din lemn, machete de
vehicule (ornamente) confecționate din ceară,
machete de vehicule (ornamente) confecționate

din ipsos, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din plastic, machete (ornamente)
din ceară, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din lemn, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din rășini sintetice,
machete din ipsos (ornamente), machete din
plastic (ornamente), machete la scară redusă
(ornamente) din lemn, mobile (obiecte pentru
decorare), mobile decorative care produc
sunete, modele (ornamente) confecționate
din ipsos, modele (ornamente) confecționate
din lemn, modele (ornamente) confecționate
din plastic, modele la scară redusă, din
plastic, pentru decorare, modele ornamentale
confecționate din ipsos, modele ornamentale
realizate din ceară, modele ornamentale
realizate din lemn, modele (ornamente)
confecționate din ceară, modele (ornamente)
confecționate din rășini sintetice, 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,
ornamente (statui) confecționate din ceară,
opere de artă din coajă de nucă, ornamente de
plastic pentru torturi, ornamente de sărbători din
lemn, nu ornamente pentru brad, ornamente din
plastic pentru masă, ornamente pentru prăjituri
realizate din plastic, plăci decorative din ceară,
plăci decorative din ipsos, plăci decorative din
materiale plastice, plăcuțe decorative murale
(mobilier), nu din materiale textile, păsări
împăiate, sculpturi de ceară, sculpturi de ipsos,
sculpturi de plastic, sculpturi din ceară, sculpturi
din fildeș, sculpturi din ipsos, sculpturi din
os, sculpturi din lemn, sculpturi din plastic,
sculpturi în os, sculpturi ornamentale realizate
din ceară, sculpturi ornamentale realizate
din ipsos, sculpturi ornamentale realizate din
lemn, sculpturi realizate din lemn, statuete
confecționate din rășini sintetice, statuete de
fildeș, statuete din chihlimbar, statuete din lemn,
ceară, ghips sau din materiale plastice, statuete
din os, statuete din răşină, statuete din plastic,
statuete ornamentale realizate din lemn, statui
de ceară, statui de fildeș, statui de ipsos, statui
din chihlimbar presat, statui din lemn, statui
din os, statui din plastic, sticlă destinată la
înrămarea operelor de artă, trofee de lemn,
trofee din plastic, statuete, figurine, lucrări de
artă, ornamante și decorațiuni din materiale ca
lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în această
clasă.
21. Bare pentru prosoape, bare pentru prosop,
nu din metal prețios, bazine (recipiente), boluri,
boluri pentru bărbierit, borcane pentru bile
demachiante din bumbac, capace din ceramică
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pentru cutii de șervețele, capace pentru cutii
de șervețele, castroane, cădițe pentru bebeluși,
cădițe portabile pentru nou născuți, căzi de baie
pentru bebeluși, căzi de baie pliante pentru
bebeluși, căzi de plastic pentru copii, chiuvete,
coșuri pentru prosoape, cutii pentru păstrarea
dinților artificiali, cuve pentru clătit, distribuitoare
de lichide pentru utilizare cu sticle, distribuitoare
pentru cosmetice, distribuitoare pentru săpun
lichid (pentru uz casnic), dozatoare de gel
de duș, dozatoare pentru creme de îngrijire
a pielii, dozatoare pentru șampon, etajere
pentru cadă din material plastic, farfurioare
pentru bărbierit, suporturi pentru role de
hârtie igienică , inele pentru prosoape, inele
pentru prosoape (accesorii de baie), inele
pentru prosop (din metal prețios), inele pentru
prosop, nu din metal prețios, inele și bare
pentru suportul prosoapelor, lavoare (lighene,
nu părți ale instalațiilor sanitare), lavoare
pentru baie (chiuvete), pulverizatoare de parfum
(atomizatoare), rafturi pentru cosmetice, rafturi
pentru geluri de duș, rafturi pentru preparate
de curățare a corpului, rafturi pentru prosoape,
rafturi pentru săpun de mâini, rafturi pentru
șampon, recipiente pentru bărbierit, recipiente
pentru loțiuni, goale, de uz casnic, recipiente
pentru săpun, savoniere, suporturi de pahare
pentru baie, suporturi de perete pentru săpun,
suporturi pentru bureți demachianți, suporturi
pentru cosmetice, suporturi pentru căzi de baie
portabile pentru bebeluși, suporturi pentru gel
de duș, suporturi pentru hârtia de toaletă,
suporturi pentru perii de toaletă, suporturi pentru
perii pentru closet, suporturi pentru periile de
wc, suporturi pentru prosoape, suporturi pentru
pămătufuri de bărbierit, suporturi pentru role
de hârtie igienică, suporturi pentru săpun ,
suporturi pentru săpun de mâini, suporturi
pentru săpun lichid, suporturi pentru săpunuri,
suporturi pentru șampoane, suporturi verticale
pentru hârtie igienică, vase din ceramică, ajutaje
pentru pulverizare pentru furtunurile de grădină,
aspersoare, baghete pentru pulverizare pentru
furtunurile de grădină, bețe de sprijin pentru
ghivece de flori, boluri pentru decorațiuni florale,
boluri pentru flori, boluri pentru flori din metale
prețioase, capace din plastic pentru ghivece
de flori, capete de stropitori, coșuri de flori,
coșuri pentru plante, duze de furtun pentru
stropit, duze pentru furtunuri, duze din plastic
pentru pulverizare, duze pentru furtunuri de apă,
farfurii și suporturi pentru ghivece, farfurioare
pentru ghivece de flori, furtunuri pentru duze
de stropit (, ghivece de ceramică, ghivece de
flori, ghivece de flori din hârtie, ghivece de flori
din porțelan, ghivece de flori pentru ritualuri,
ghivece de lut, ghivece de porțelan, ghivece de

sticlă, ghivece din ceramică, ghivece din sticlă,
ghivece din sticlă pentru flori, glastre pentru
plante, jardiniere, jardiniere supraînălţate de
grădină, mănuși de grădinărit, perii pentru gazon,
suporturi pentru plante (aranjamente florale),
pulverizatoare atașate la furtunurile de grădină,
pulverizatoare pentru furtunuri de grădină,
recipiente pentru flori, recipiente pentru compost,
de uz casnic, recipiente pentru reamenajarea
plantelor, seringi cu apă pentru pulverizarea
plantelor, seringi pentru flori, seringi pentru
grădină, seringi pentru plante, învelitori pentru
ghivece de flori, altele decât cele din hârtie,
seringi pentru seră, seringi pentru stropit flori
și plante, instrumente pentru stropire , robinete
pentru furtunuri de stropire , stropitori, suporturi
pentru buchete, suporturi pentru flori, suporturi
pentru ghivece de flori, terarii de apartament
(pentru animale), terarii de apartament (pentru
plante), terarii de interior pentru plante, tăvi cu
semințe pentru cultivare, tăvi pentru semințe,
vase de porțelan pentru plante, vase din lut,
vase pentru plante din material plastic, vaze,
vaze conice, vaze de flori din metale prețioase,
vaze din lut pentru podea, vaze din piatră pentru
podea, vaze din sticlă, vaze din sticlă pentru
podea, vaze pentru flori, vaze, nu din metal
prețios, vaze pentru podea, acvarii de interior,
acvarii, acvarii de meduze, bazine de apă (pentru
pești vii), capace pentru acvarii de interior,
capcane pentru planaria de acvarii, elemente
decorative pentru acvarii, habitate de interior
pentru insecte, habitate pentru furnici, habitate
pentru insecte, suporturi pentru acvarii de
interior (altele decât mobilierul), terarii, terarii de
interior pentru animale, terarii de interior pentru
insecte, terarii pentru reptile, vivarii de interior
pentru insecte, vivarii pentru furnici, vivariu
pentru insecte, acvarii și vivarii, aparate electrice
pentru omorârea insectelor, capcane electrice
pentru insecte, capcane neelectrice pentru
insecte, capcane pentru animale, capcane
pentru dăunători, capcane pentru insecte,
capcane pentru rozătoare, capcane pentru
șobolani, capcane, goale, pentru administrarea
de rodenticide rozătoarelor, curse pentru
animale dăunătoare, curse pentru șoareci,
difuzoare cu fișă de contact pentru repelente
de țânțari, dispozitive cu ultrasunete pentru
îndepărtarea țânțarilor, dispozitive electrice
pentru atragerea și omorârea insectelor, pliciuri
de muște, pliciuri electrice pentru muște, produse
cu ultrasunete pentru respingerea animalelor
dăunătoare, articole pentru controlul dăunătorilor
și paraziților, adăpătoare nemecanizate sub
formă de distribuitoare portabile de apă și
de lichide pentru animale de companie,
adăpători, adăpători acționate de animale
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domestice, alimentatoare nemecanizate pentru
animale, piepteni pentru animale , biberoane
pentru animale mici, boluri pentru băut pentru
animale de companie, boluri pentru hrănirea și
adăparea animalelor de companie, boluri pentru
hrănirea animalelor de companie, automate,
boluri pentru peștișori, perii pentru cai ,
căptuşeli adaptate pentru litiera animalelor de
companie, căușe pentru hrana canină, colivii
pentru păsări, colivii pentru păsări domestice,
cutii pentru colecționari de insecte, cuști de
colectat insecte, cuști de sârmă pentru animale
domestice, cuști de îmbăiere pentru pisici,
cuști metalice de uz casnic, dispozitive de
alimentare pentru animale domestice acționate
de acestea, dispozitive de hrănire pentru animale
pe care animalele le pot acționa singure,
dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor
în colivii, dispozitive de hrănire pentru hrănirea
păsărilor în natură, dispozitive de hrănire pentru
păsări, dispozitive de hrănire pentru păsări sub
formă de recipiente, dispozitive electronice de
hrănire pentru animale de companie, dispozitive
neelectrice pentru curățarea lăbuțelor animalelor
de companie, dispozitive pentru îndepărtarea
animalelor sălbatice, nu din metal, dispozitive
pentru îndepărtarea păsărilor, nu din metal,
distribuitoare de hrană pentru animale de
companie acționate de acestea, filtre destinate
utilizării în litiere pentru pisici, iesle de
hrănire metalice pentru bovine, iesle pentru
animale, iesle pentru bovine, iesle pentru
cai, inele pentru păsări, jgheaburi, jgheaburi
de apă pentru bovine, jgheaburi metalice
pentru bovine, litiere automate pentru animale
de companie, litiere pentru animale, litiere
pentru animale de companie, litiere pentru
pisici, litiere pentru păsări, lopățele pentru
curățarea litierelor animalelor de casă, lopățele
pentru îndepărtarea excrementelor animalelor,
lopățele pentru îndepărtarea excrementelor
animalelor de companie, mănuși pentru îngrijirea
animalelor, mănușă de toaletat animale de
companie, ouă de ipsos puse în cuibare,
perii anti-năpârlire pentru animale de companie,
perii de dinți pentru animale, perii de sârmă
pentru cai, perii pentru animale de companie,
păr de animale (perii și pensule), inele
pentru păsări , perii pentru coamă (piepteni
pentru cai), perii pentru toaleta animalelor de
companie, perii pentru îngrijirea animalelor,
perii pentru țesălarea cailor, piepteni pentru
animale domestice, piepteni pentru cai, produse
cu ultrasunete pentru îndepărtarea păsărilor,
recipiente de băut pentru animale, recipiente
de mâncare pentru animale de companie,
recipiente din plastic pentru distribuirea de
mâncare animalelor de companie, recipiente

din plastic pentru distribuirea de produse de
băut animalelor de companie, recipiente pentru
hrana păsărilor, scăldătoare pentru păsări, care
nu sunt structuri, scăldătoare pentru păsări,
stinghii pentru colivii de păsări, troace pentru
ovine, troace pentru porci, troacă pentru păsări
domestice, tăvi de plastic folosite ca litiere
pentru pisici, vase de băut pentru păsări
domestice, vase de mâncare pentru animale
de casă, vase pentru mâncare pentru animale
de casă, țesale, aparate de curățat scame,
electrice sau neelectrice, aparate neelectrice
pentru îndepărtarea scamelor, aparate pentru
îndepărtarea fibrelor, pe bază de baterii, bile
de spălat rufe utilizate ca ustensile de menaj,
bile pentru mașina de spălat, goale, calapoade
pentru cizme și ghete (sisteme de întindere),
calapoade pentru pantofi, calapoade pentru
pantofi (sisteme de întindere), coșuri de rufe,
cravate (dispozitive pentru menținut forma -
lor), cârlige de rufe, cârlige pentru încheiat
nasturii, cârpe pentru lustruit pantofii cu ceară,
dispozitive din lemn pentru lărgirea ghetelor,
dispozitive electrice pentru înlăturarea scamelor,
dispozitive pentru lărgirea cizmelor și a ghetelor,
dispozitive pentru întins haine, frânghii pentru
întins rufele, huse pentru mese de călcat, limbi
de încălțat pantofii, mese de călcat, mănuși
pentru lustruit pantofii, prese pentru pantaloni ,
perii pentru haine, perii pentru pantofi, perii
pentru încălțăminte, pânze de curățat pantofi,
pânze pentru călcat, perii pentru încălțăminte ,
încălțătoare, raclete pentru pantofi prevăzute cu
perii, rame pentru uscarea și menținerea formei
articolelor de îmbrăcăminte, suporturi de perete
pentru întins rufe, suporturi de uscat haine,
suporturi de uscat rufe, suporturi de întins rufe
pentru tavan, cu înălțime reglabilă, suporturi
pentru fiare de călcat, suporturi pentru întinderea
mănușilor, suporturi pentru întins cămăși,
suporturi pentru întins pantaloni, umerașe pentru
uscarea hainelor, umerașe pentru uscarea
hainelor, special concepute pentru îmbrăcăminte
de specialitate, văcsuitoare pentru încălțăminte,
neelectrice, șervete de lustruit pantofi, de unică
folosință, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, articole de
porțelan pentru uz decorativ, articole de sticlărie,
artă (obiecte de - din porțelan, pamânt ars
sau sticlă), artă murală din ceramică în 3d,
artă murală din lut ars în 3d, artă murală din
porțelan în 3d, artă murală din sticlă în 3d, artă
murală din teracotă în 3d, bibelouri de porțelan,
busturi din porțelan, busturi din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, busturi
din porțelan, pământ ars sau sticlă, busturi
din porțelan, teracotă sau sticlă, busturi din
teracotă, busturi realizate din ceramică, busturi
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realizate din porțelan, busturi realizate din sticlă,
busturi realizate din teracotă, cristaluri (sticlărie),
cupe comemorative din porțelan, ceramică, lut,
teracotă sau sticlă, cupe trofeu din porțelan,
ceramică, argilă glazurată, teracotă sau sticlă,
cutii de ceramică, cutii de porțelan, cutii de sticlă,
cutii decorative din sticlă, cutii din ceramică, cutii
din porțelan, cutii emailate, cădelnițe, decorațiuni
de perete din teracotă, decorațiuni de perete
din porțelan, farfurii comemorative, farfurii de
colecție, farfurii suvenir, figurine confecționate
din cristal cu plumb, figurine confecționate
din porțelan fosfatic, figurine confecționate din
sticlă decorativă, figurine de porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă pentru torturi, figurine
de teracotă, figurine decorative (machete)
confecționate din sticlă, figurine din fibră de
sticlă, figurine din porțelan, figurine din sticlă,
figurine din sticlă colorată, figurine din teracotă,
figurine ornamentale confecționate din porțelan,
figurine ornamentale confecționate din sticlă,
figurine ornamentale realizate din porțelan,
figurine realizate din ceramică, figurine realizate
din porțelan, firme din porțelan sau sticlă, lucrări
de artă confecționate din ceramică, lucrări de
artă confecționate din cristal, lucrări de artă din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
lucrări de artă din porțelan, teracotă sau sticlă,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ceramică, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din porțelan, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din sticlă, machete de
vehicule (ornamente) confecționate din teracotă,
majolică, modele ornamentale confecționate din
porțelan, mărgele din sticlă semiprelucrată,
obiecte de artă din porțelan, obiecte de artă
din sticlă, obiecte decorative (artistice) din
sticlă, opere de artă din sticlă, ornamente
(statui) confecționate din porțelan, ornamente
confecționate din ceramică, ornamente de
ceramică, ornamente din ceramică, ornamente
din cristal, ornamente din sticlă, ouă de porțelan,
pitici de grădină de sticlă, pitici de grădină
din ceramică, pitici de grădină din porțelan,
plăci de ceramică, plăci din ceramică, plăci din
porțelan, plăci din sticlă, porțelanuri, sculpturi
confecționate din porțelan, sculpturi de cristal,
sculpturi confecționate din teracotă, sculpturi
din ceramică, sculpturi din porțelan, sculpturi
din sticlă, sculpturi ornamentale din porțelan,
sculpturi din teracotă, sculpturi în gheață
pentru scopuri decorative, sculpturi ornamentale
realizate din porțelan, sculpturi ornamentale
realizate din sticlă, sculpturi realizate din
sticlă, sfere ornamentale din sticlă, sigle de
firme din porțelan, sigle de firmă din sticlă,
statuete confecționate din ceramică, statuete de
ceramică, statuete din ceramică, statuete din

cristal, statuete din porțelan, statuete din sticlă,
statuete din teracotă, statui din cristal, statui din
porțelan, statui din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, sticle cu nisip decorative, sticlă
ornamentală, sticlă pictată, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă, incluse în această clasă,
bare de sticlă, nu pentru construcții, fibre de
siliciu vitrificat, cu excepția celor pentru uz
textil, fibre de sticlă, altele decât cele pentru
izolație sau de uz textil, fibră de sticlă, fibră
de sticlă, de alt tip decât pentru izolație sau
pentru uz textil, fire de sticlă, cu excepția celor
pentru uz textil, foi de geam, altele decât cele
pentru construcție, foi de geam, diferite de cele
pentru construcție, foi de sticlă modificată (nu
pentru construcții), foi de sticlă neprelucrată,
foi de sticlă șlefuită, foi din sticlă (cu excepția
sticlei folosite în construcții), sticlă pentru
geamuri de vehicule (produse semiprelucrate),
geamuri pentru mașini, mozaicuri din sticlă,
cu excepția celor pentru construcții, opal,
pahare de opal , panouri din sticlă (articol
semiprelucrat), plăci de sticlă, plăci de sticlă,
altele decât pentru construcții, pudră de sticlă,
silice topită (produse semifinite), cu excepția
celei pentru construcții, sticlă antireflex, sticlă
armată, nu pentru construcție, sticlă brută, sticlă
brută pentru geamuri de vehicule, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei folosite
în construcții, sticlă brută sau semiprelucrată
(cu excepția sticlei de construcție), sticlă
care încorporează conductori electrici, sticlă
călită (nu pentru construcții), sticlă care
reflectă căldura (semiprelucrată), sticlă colorată
decorativă, sticlă colorată semiprelucrată, sticlă
de alabastru, nu pentru construcții, sticlă de
cuarț, sticlă de geam netezită, sticlă de protecție
pentru fabricarea geamurilor de vehicule,
sticlă decorativă (nu pentru construcții), sticlă
decorativă, nu pentru construcții, sticlă emailată,
sticlă emailată, nu pentru construcții, sticlă
flotată (semiprelucrată), sticlă imprimată, sticlă
incasabilă semifinisată, sticlă laminată (diferită
de cea pentru construcții), sticlă (materii prime),
sticlă neprelucrată, sticlă luminoasă (nu pentru
construcții), sticlă neprelucrată (cu excepția
sticlei folosite în construcție), sticlă pentru
geamuri de vehicule (produse semiprelucrate),
sticlă pentru vehicule semiprelucrată, sticlă
plană (cu excepția sticlei folosite pentru
construcții), sticlă plană (alta decât cea pentru
construcții), sticlă plană colorată (nu pentru
construcții), sticlă plană comună (nu pentru
construcții), sticlă plată laminată (nu pentru
construcții), sticlă poroasă, sticlă prelucrată
parțial, sticlă presată, sticlă prevăzută cu
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conductori electrici, sticle de culoarea opalului,
pulbere de sticlă pentru decorațiuni, sticlă
(semiprelucrată) adaptată pentru absorbirea
căldurii, sticlă profilată (semifabricată), sticlă
(semiprelucrată) adaptată pentru absorbția
radiației cu raze ultraviolete, sticlă semifabricată,
sticlă semiprelucrată, sticlă semiprelucrată
(cu excepția sticlei folosite în construcții),
sticlă sinterizată cu pori deschiși, sticlă
termorezistentă semiprelucrată, tije din sticlă,
tuburi de sticlă destinate utilizării la fabricarea
indicatoarelor, sticlă pentru geamuri de vehicule
(produse semifabricate), vată de sticlă, alta
decât cea pentru izolații, sticlă neprelucrată sau
semiprelucrată, cu utilizare nespecificată, aparat
pentru curățarea dinților și gingiilor cu apă sub
presiune, folosit acasă, aparate cu ață dentară
acționate cu baterie, ață dentară, capete pentru
periuțe de dinți electrice, cutii pentru periuțe de
dinți, dispensere de ață dentară, dispozitive de
curățare cu ultrasunete a protezelor dentare,
dispozitive pentru presat tubul de pastă de
dinți, distribuitoare de pastă de dinți, dușuri
bucale, dușuri de gură pentru curățarea dinților si
gingiilor, irigatoare bucale, irigatoare orale, altele
decât cele pentru uz stomatologic, irigatoare
parodontale (electrice) pentru uz personal,
irigatoare parodontale (neelectrice) pentru uz
personal, peri pentru periuțe de dinți, perii de dinți
electrice, periuțe de dinți, periuțe de dinți care
se pun pe degete pentru bebeluși, periuțe de
dinți manuale, periuțe de dinți pentru animale de
companie, periuțe interdentale pentru curățarea
dinților, periuțe pentru limbă, pulverizatoare
pentru curățarea gingiilor și a dinților, recipiente
de spălat proteze, recipiente pentru periuțe de
dinți, recipiente pentru produse de curățare a
dinților, scobitori, scobitori aromate, scobitori
cu ață dentară, scobitori de uz personal,
scobitori din lemn, suporturi pentru periuțe
de dinți, truse de îngrijire dentară conținând
periuțe de dinți și ață dentară, articole pentru
curățarea dentară, aparat de masaj pentru pielea
capului, aparate de demachiat, non-electrice,
aparate pentru demachiere, electrice, aparate
pentru demachiere, neelectrice, aplicatoare
cosmetice, aplicatoare de fard, aplicatoare
pentru cosmetice, aplicatoare pentru farduri
de ochi, aplicatoare pentru fardurile de ochi,
aplicatoare pudră, bureței pentru machiaj, bureți,
pămătufuri pentru bărbierit , bureți cosmetici,
bureți de baie, bureți de baie din plasă de
nailon pentru curățarea corpului, bureți de
față pentru aplicarea machiajului, bureți de
mare naturali, bureți pentru aplicarea pudrei
de corp, bureți de microdermabraziune pentru
uz cosmetic, bureți pentru baie din plasă,
bureți pentru corp, bureți pentru curățare, bureți

pentru curățarea feței, bureți pentru frecare,
bureți pentru exfolierea pielii, centuri pentru
machiori, ustensile cosmetice , cutii adaptate
pentru ustensile cosmetice, cutii adaptate pentru
ustensile de toaletă, cutii de pastile (nu
de uz medical), cutii de pastile, pentru uz
personal, căzi de baie gonflabile pentru bebeluși,
deodorizant (aparate -e) pentru uz personal,
discuri de exfoliere a picioarelor, dispozitive de
demachiere, dispensere personale de pastile
sau capsule, pentru uz casnic, dozatoare pentru
preparate de fixare a părului, dozatoare pentru
preparate destinate îngrijirii corpului, doze din
sticlă pentru medicație, goale, echipamente
cosmetice de microdermabraziune, flacoane
pentru parfum, găleți de plastic pentru
depozitarea jucăriilor de baie, instrumente
de mână pentru aplicarea cosmeticelor, lufe,
recipiente din materiale țesute , mănuși abrazive
pentru exfolierea pielii, mănuși pentru exfoliere,
oale de noapte, olițe pentru copii, olițe portabile
de unică folosință pentru adulți și copii, olițe
portabile pentru copii, pămătufuri pentru pudrat,
papuci pentru exfoliere, pensule de uz cosmetic,
pensule pentru contur de ochi, pensule pentru
buze, perii cosmetice, perii de baie, perii de
ras din păr de bursuc, perii destinate utilizării la
nuanțarea părului, perii pentru curățarea pielii,
perii pentru curățat, perii pentru exfoliere, perii
pentru igiena personală, perii pentru păr cu
vibrații sonore, perii pentru rimel, păr pentru
perii, perii pentru spate, perii pentru unghii,
perii sonice oscilante pentru îngrijirea pielii,
periuțe pentru gene, picurătoare comercializate
fără conținut pentru uz cosmetic, pieptene,
piepteni, piepteni cu dinți rari pentru păr,
piepteni de păr electrici, piepteni din corn de
bou, piepteni electrici, piepteni pentru gene,
piepteni pentru taparea părului, pipete pentru
uz casnic, portfarduri (accesorizate), pudre
compacte (cutii), pudriere (goale), pudriere din
metale prețioase, pudriere din metale prețioase
(vândute goale), pudriere vândute goale, pudră
cosmetică compactă, pulverizatoare de parfum,
pulverizatoare de parfum, comercializate fără
conținut, pulverizatoare parfumate (goale),
pulverizatoare de uz casnic, pulverizatoare
pentru parfum (comercializate fără conținut),
rafturi adaptate pentru fixative de păr, rafturi
ajustabile pentru creme de îngrijire a pielii,
recipiente pentru cosmetice, separatoare din
spumă pentru degetele de la picioare folosite
în pedichiură, separatoare din spumă pentru
degetele de la picioare, folosite la pedichiură,
spatule cosmetice, spatule cosmetice destinate
utilizării împreună cu preparate de epilare,
periuțe pentru sprâncene , sticle goale pentru
pulverizare, sticle pentru aplicarea vopselei de
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păr, săpun de inox, ștampile de machiaj goale,
sticle pentru distribuit săpun, suporturi adaptate
pentru preparate de fixare a părului, suporturi
ajustabile pentru creme de îngrijire a pielii,
suporturi pentru bureți, suporturi pentru produse
de spălat corpul, tampoane pentru exfoliere,
tampoane pentru față, tăvițe destinate utilizării
la lăcuirea unghiilor, tocuri pentru piepteni, truse
de toaletă, truse de toaletă cu conținut, truse
pentru accesorii de păr de menaj și de uz
casnic, ulcior și castron pentru toaletă, perii de
unghii , vaporizatoare de parfum (goale), vase
destinate utilizării la nuanțarea părului, ustensile
cosmetice, pentru igienă și pentru îngrijirea
frumuseții, arzătoare de parfum, arzătoare de
ulei (terapie cu arome), arzătoare de ulei
esențial, arzătoare de ulei parfumat, arzătoare
parfumate (casnic), casolete de ars mirodenii,
difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoare parfumate, dispozitive de încălzire
a lumânărilor, electrice și neelectrice, farfurii
pentru potpuriu, farfurioare pentru difuzarea de
uleiuri aromatice, recipiente pentru potpourri,
vase pot pourri, suporturi pentru bețișoare
parfumate, aparat pentru parfumarea aerului,
aparate de ceruit neelectrice, aparate de
măturat magnetice, aparate neelectrice pentru
lustruirea podelelor, aparate pentru șters praful,
neelectrice, aplicatoare neelectrice de șampon
de covoare, aplicatoare de ceară pentru podea,
montabile pe un mâner de mop, articole din
piele pentru curățare, articole pentru controlarea
curgerii lichidelor, bile pentru uscător, bătătoare
neelectrice pentru covoare, bătătoare pentru
covoare, boluri din plastic (vase), bumbac
(deșeuri de - pentru curățare), bureți abrazivi,
bureți abrazivi de bucătărie sau de uz casnic,
bureți abrazivi pentru bucătărie, bureți abrazivi
pentru utilizare în bucătărie (curățare), bureți
artificiali pentru uz casnic, bureți de curățat de
uz casnic, bureți de menaj, bureți de sârmă
pentru cratițe, bureți din sârmă, bureți metalici,
bureți metalici pentru curățat, bureți pentru
bucătărie, bureți pentru curățarea instrumentelor
medicale, bureți pentru vase, bureți pentru
raclete de geam, capete de mop, câlți pentru
curățat, cârpe de bumbac pentru curățat, cârpe
de curățat, cârpe de curățat din microfibre,
cârpe de șters pentru ștergerea ochelarilor,
cârpe de șters praful, cârpă pentru ochelari,
bureți metalici pentru curățat , bureți pentru
curățat , cârpe pentru curățare, cârpe pentru
curățare confecționare din celuloză, cârpe
pentru curățare fără puf, cârpe pentru curățat,
cârpe pentru curățat podeaua, cârpe pentru
curățat conectorii pentru fibră optică, cârpe
pentru lustruit, cârpe pentru ștergerea lentilelor
optice, cârpe pentru spălat dușumele, cârpe

pentru curățat , curățat instrumente pentru
curățat acționate manual, decorticatoare pentru
căpșuni, deșeuri de lână pentru curățat, discuri
abrazive pentru utilizare în bucătărie (curățare),
dispozitive de lustruit podele (neelectrice),
dispozitive non-electrice de curățat covoare,
dispozitive pentru presat tuburile, de uz casnic,
filamente pentru fabricat perii, fărașe pentru
firimituri, fărașe, găleți cu storcător pentru mop,
ghemuri din sârmă de oțel inoxidabil pentru
curățat, greble pentru covor, gâturi de scurgere,
găleți de cărbuni, găleți de plastic, găleți de
uz domestic, găleți de uz industrial, găleți
pentru clătire, găleți pentru mop, găleți pentru
mop prevăzute cu storcător pentru mop, găleți
pentru saună, găleți prevăzute cu role, găleți
prevăzute cu storcător pentru mop, hote de
bucătărie, instrumente abrazive pentru utilizare
în bucătărie (curățare), instrumente cu ventuze
pentru desfundarea țevilor, instrumente de spălat
geamuri (pentru uz casnic), instrumente de
strâns firimituri (neelectrice), instrumente pentru
curățarea sticlei, perii pentru sticlele de lampă ,
lavete de spălat vase, lavete pentru șters lentilele
aparatelor foto, aparate și mașini neelectrice
de lustruit , , lână de oțel (bureți de sârmă),
lână metalică, lână metalică folosită la curățare,
lână metalică folosită la degresare, materiale
de materiale de lustruit (cu excepția celor din
hârtie și piatră), manșoane de șters praful de
unică folosință, mânere de mătură, nemetalice,
mânere din plastic pentru mături, mânere din
plastic pentru perii, mânere din plastic pentru
perii de curățare, mânere nemetalice pentru
perii, mânere pentru mături, mânere pentru
perii, mănuși de bumbac de uz casnic, mănuși
abrazive pentru curățat legume, mănuși de
curățenie din țesături, mănuși de lustruit, mănuși
de menaj, mănuși din cauciuc de uz casnic,
material pentru curățare, material pentru perii,
materiale pentru lustruire (cârpe), materiale
textile antistatice de uz casnic, ștergătoare
de mobilă , mănuși din cauciuc pentru uz
casnic, mănuși din plastic de uz casnic, mănuși
pentru curățare sau pentru menaj, mănuși pentru
spălarea mașinilor, mănuși pentru șters praful,
mături, mături mecanice, mături dure, mături
pentru curățenie, mopuri, mopuri pivotante,
mopuri neelectrice cu pulverizator de apă, pâlnii,
pâlnii pentru uleiuri de automobile, pânze de
lustruire (neabrazive), pânze pentru ștergerea
ochelarilor, pânze pentru ștergerea ochelarilor
de vedere, pămătufuri de praf, pămătufuri pentru
mobilă, păr de bovină pentru perii, păr de cal
pentru confecționarea periilor, păr de cal pentru
perii, perii, perii (cu excepția pensulelor), perii
adaptate pe care se poate aplica un agent
de curățare, perii adaptate pentru curățarea
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carafelor, perii care pot fi fixate la furtunuri
de apă, perii care pot fi fixate la furtunuri de
grădină, perii cu aer cald pentru păr, perii cu mop,
perii cu recipient pentru detergent, păr de enot
pentru perii, păr de porc pentru confecționarea
periilor, perii de curățare a grătarelor, perii de
curățare, perii de curățare pentru aparate de aer
condiționat pentru automobile, perii de curățare
pentru cratițe, perii de curățat ambarcațiuni,
perii de curățat profiluri de ferestre, perii de
curățat roți de automobile, perii de firimituri,
perii de praf, perii de smolit, cu coadă lungă,
perii de spălat, perii de sârmă pentru curățat,
perii de vase cu dispensator de săpun, perii
destinate utilizării pe scoarța de copac, perii
electrice (cu excepția celor care sunt părți
de mașini), perii electrice pentru animale de
companie, perii electrice rotative pentru păr,
perii neelectrice pentru covoare, perii pentru
aplicarea substanțelor negre în general, perii
pentru biberoane, perii pentru ceară pentru
schiuri, perii pentru curățarea articolelor de
încălțăminte, perii pentru curățarea biberoanelor
pentru bebeluși, perii pentru curățarea ciocului
de ceainic, perii pentru curățarea componentelor
de biciclete, perii încălzite electric pentru păr,
perii pentru curățarea covoarelor, perii pentru
curățarea croselor de golf, perii pentru curățarea
echipamentului de golf, perii pentru curățarea
echipamentului sportiv, perii pentru curățarea
instrumentelor medicale, perii pentru curățarea
instrumentelor muzicale, perii pentru curățarea
mașinilor, perii pentru curățarea tancurilor și a
containerelor, perii pentru mesele de biliard, perii
pentru parchet, perii pentru pardoseală, perii
pentru pilă, perii pentru păr, perii pentru răzuire,
perii pentru schiuri, acționate manual, perii
pentru spălarea veselei, perii pentru spălat, perii
pentru îngrijirea terenurilor de golf, perii pentru
înlăturarea scamelor, perii pentru șamponare,
perii pentru șemineuri, perii pentru spălat maşini,
perii pentru sticle, perii pentru tapet, perii pentru
tetine de biberon, perii pentru uz casnic, perii
pentru țevi, perii și articole pentru confecționarea
periilor, piei tăbăcite pentru curățat, piele de
lustruit, produse pentru curățare, produse pentru
periat, raclete (manuale) pentru curățenie,
raclete de uz casnic, raclete pentru curățat
geamuri, rafturi ajustate pentru hârtie de șters,
uscat, lustruit și curățat, role de scame (adezive)
pentru îndepărtarea scamelor de pe haine,
role pentru scame, role pentru strângerea
scamelor de pe podele, răzuitoare pentru
grătar (produse pentru curățare), scânduri
de spălat rufe, scânduri utilizate la uscarea
kimonourilor spălate, apretate și întinse (hari-
ita), site de cenușă (ustensile de menaj), site
pentru cenușă, de uz casnic, storcătoare de

găleată pentru mop, storcătoare de tub de
uz casnic, suporturi ajustate pentru hârtie de
șters, uscat, lustruit și curățat, suporturi pentru
perii, șervete de bucătărie, ștergătoare (perii),
cârpe pentru ștergerea prafului, ștergătoare
de geam telescopice, ștergătoare de geamuri,
ștergătoare de jaluzele neelectrice, găleți pentru
baie, perii de toaletă, perii pentru vană, pompe
de desfundat toaleta, perii de toaletă , ustensile
de curățenie pentru toaletă și baie, tampoane
pentru curățare, tampoane pentru curățarea
instrumentelor medicale, uscător de rufe rotativ,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii și
materiale pentru perii, aale de gătit sub presiune,
neelectrice, accesorii de rulare pentru sushi,
acoperitoare pentru alimente, izolante și pliabile,
aerator placinta, agitatoare de cafea, recipiente
termoizolante pentru alimente , amestecătoare
de fructe utilizate pentru cocteiluri, de tip
pistil, aparate de făcut sushi acționate manual,
aparate de făcut vafe, neelectrice, aparate
de gătit cu aburi, neelectrice, aparate de
măcinat alimente cu acționare manuală, aparate
de gătit sub vid, aparate de ras brânză cu
sită, aparate de zdrobit pentru utilizare în
bucătărie, neelectrice, aparate neelectrice de
făcut granita, aparate non-electrice de făcut
paste făinoase, pentru uz casnic, aparate
non-electrice de preparat înghețată, aparate
pentru gătit cușcus, neelectrice, aparate pentru
zdrobit cartofi, articole de agățat banane,
articole de bucătărie pentru controlarea curgerii
lichidelor, articole de menaj pentru controlarea
curgerii lichidelor, articole din cristal lucrate
manual, articole pentru servirea mierii, articole
pentru gătit și pentru servit masa, altele
decât furculițe, cuțite și linguri, arzătoare
lumânări, autoclave neelectrice pentru uz casnic,
autoclave, neelectrice, pentru gătit, baloane
de sticlă (recipiente), baze pentru tort, bețe
pentru dulciuri înghețate, bețe pentru prăjiturele
pe băț (cake pops), bețișoare chinezești
(tacâmuri) pentru învățarea copiilor, bețișoare
chinezești (tacâmuri), bețișoare chinezești de
unică folosință, bețișoare pentru acadele,
bețișoare pentru cocktailuri, bidoane de apă
goale pentru biciclete, bidoane de apă pentru
biciclete, bidoane de lapte, bidoane pentru
sport, vândute fără conținut, blocuri pentru
cuțite, bol pentru spălat degetele la masă,
recipiente termoizolante pentru băuturi , boluri
cu ventuză, boluri de amestecat, boluri de
sticlă, boluri de supă, boluri de zahăr din
metale prețioase, boluri din plastic (recipiente
de uz casnic), boluri din metale prețioase, boluri
japoneze pentru orez (chawan), boluri japoneze
pentru orez, din metale prețioase (chawan),
boluri japoneze pentru orez, nu din metale
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prețioase (chawan), boluri pentru bomboane,
boluri pentru dulciuri (zaharicale), boluri în stil
japonez pentru servirea supei (wan), boluri
pentru fructe cu coajă lemnoasă, boluri pentru
servit, boluri pentru servit (hachi), bomboniere,
borcane cu capac, borcane, borcane cu gustări
pentru animale de companie, borcane de
bucătărie (nu din metale prețioase), borcane
de dulceață, borcane din sticlă, borcane din
sticlă pentru depozitare, borcane din sticlă pentru
păstrarea alimentelor, borcane etanșe, borcane
pentru conserve, borcane pentru depozitare,
borcane (suporturi) pentru lumânări, borcane
pentru grăsime de gătit, goale, borcane pentru
prăjiturele, borcane pentru uz casnic, borcane
vidate, broșete (aparate pentru gătit), broșete
(ustensile de bucătărie), broșete din lemn,
broșete pentru a fi utilizate la gătit, broșete
pentru uz culinar, recipiente pentru bucătărie ,
ustensile de bucătărie , vase pentru bucătărie ,
cafea (râșnițe de - manuale), cafetiere, cafetiere
neelectrice, cafetiere cu vaccum, cafetiere
neelectrice cu piston, candelabre non-electrice,
căni, candelabre non-electrice din metale
prețioase, căni confecționate din ceramică, căni
confecționate din porțelan, căni confecționate
din porțelan fin, căni de băut confecționate din
porțelan, căni de băut, căni de cafea, căni de
ceai (yunomi), căni de dimensiuni mici, capace
de unică folosință pentru recipiente de uz casnic,
capace de uz universal pentru recipiente de
bucătărie, capace din silicon refolosibile pentru
acoperirea alimentelor, capace din sticlă pentru
recipiente utilizate la împachetarea bunurilor
industriale, capace izolante pentru farfurii și
vase, capace pentru caserole, capace pentru
cești, capace pentru cratițe, căni de porțelan,
căni din ceramică, căni din sticlă, căni fabricate
din porțelan, căni speciale cu muștiuc pentru
hrănire, căni fabricate din sticlă, căni speciale cu
muștiuc pentru hrănirea copiilor, capace pentru
farfurii, capace pentru platouri de brânză, capace
pentru tigăi de prăjit, capace pentru untiere,
capace pentru vase, capete și tuburi pentru
decorat torturi, carafe din metale prețioase,
caserole (veselă), castroane biodegradabile,
castroane compostabile, castroane japoneze
pentru orez (chawan), castroane pe bază de
pastă de hârtie biodegradabilă, cazane, cutii
pentru ceai , ceainice, ceainice cu fluier, ceainice
din metale prețioase, ceainice în stil japonez
pentru servirea ceaiului (kyusu), ceaune de
fontă, ceainice în stil japonez pentru servirea
ceaiului din metale prețioase (kyusu), ceramice
produse ceramice pentru menaj, cești, cești
de cafea, cești de ceai, oale pentru clei ,
cești și căni, clești de servit, clești pentru
grătar, clești pentru carne, clești pentru legume,

clești pentru pâine, clești pentru salată, clești
pentru spaghete, clești pentru sparanghel, clești
pentru zahăr, instrumente pentru tăiat coca ,
concasoare de gheață, non-electrice, servicii de
condimente , coșuri de bambus de uz casnic,
coșuri de gunoi din metal, coșuri de gunoi
din plastic (cutii pentru gunoi), coșuri de gunoi
metalice, coșuri de picnic cu accesorii, coșuri de
pâine de uz casnic, covorașe de rulare pentru
sushi, coșuri de sortat rufe, de uz casnic, coșuri
de rufe de uz casnic, coșuri de uz casnic,
coșuri din metal comun de uz domestic, coșuri
din metal comun pentru uz casnic, coșuri din
sârmă (ustensile de bucătărie), coșuri pentru
gătit cu aburi, coșuri pentru prăjit cartofi pai,
coșuri pentru pâine, coșuri împletite de uz
casnic, cratițe, cratițe metalice, crăticioare din
ceramică, cratițe (neelectrice), cratițe pentru fiert
lapte, forme pentru cuburi de gheață , cuburi
de gheață refolosibile, cupe confecționate din
ceramică, cupe, cupe confecționate din lut, cupe
de copt din silicon, cupe pentru fructe, cutii
de bomboane din metale prețioase, cutii de
bomboane, nu din metale prețioase, cutii de
ceai, nu din metale prețioase, cupole izolate
pentru acoperirea alimentelor, cutii de ceramică
pentru monede, cutii nemetalice pentru monezi,
pușculițe, pușculițe confecționate din metale
prețioase, pușculițe din ceramică, pușculițe
din porțelan, pușculițe din metal, pușculițe,
nu din metale prețioase, cutii pentru monezi
(pușculițe), cutii din metale prețioase pentru
dulciuri, cutii frigorifice portabile, neelectrice,
cutii japoneze pentru alimente, tip sufertaș
(jubako), cutii metalice pentru depozitare, cutii
pentru bețișoare chinezești, cutii pentru bento,
cutii pentru floricele de porumb, goale, de uz
casnic, cutii pentru picnic, cutii pentru pâine,
cutii pentru sandvișuri, cuțitașe ondulatoare
pentru unt, damigene, decorațiuni din porțelan
pentru torturi, discuri de sfeșnic, dispozitive de
măcinat de bucătărie, neelectrice, discuri de
sfeșnic, nu din metale prețioase, dispozitive
de scurgere pentru salate acționate manual,
dispozitive de sprijin pentru cuțite de tăiat
carnea, dispozitive neelectrice de spart ouă
pentru uz casnic, dispozitive non-electrice
pentru obținerea spumei de lapte, dispozitive
pentru măsurarea spaghetelor, dispozitive
pentru injectarea marinadelor, dispozitive pentru
scoaterea sâmburilor de cireșe, dispozitive
pentru servirea spaghetelor, dispozitive portabile
pentru răcirea băuturilor, distribuitoare de
băuturi, neelectrice, distribuitoare de paie de
băut, donițe, dopuri de sticlă, dopuri de sticlă
pentru sticle, dozatoare portabile pentru băuturi,
dozatoare de aluat pentru bucătărie, dozatoare
portabile pentru lapte praf, dozator de aluat



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/01/2023

de uz casnic acționat manual, obiecte din
faianță , elemente de fixare pentru fața de
masă, farfurii, farfurii biodegradabile, farfurii
compostabile, farfurii de unică folosință, farfurii
decorative, farfurii degradabile, farfurii din
hârtie, farfurii din metale prețioase, farfurii
din plastic, farfurii din silicagel, farfurii din
plastic (veselă), farfurii din sticlă, farfurii pe
bază de pastă de hârtie biodegradabilă,
farfurii, nu din metal prețios, farfurii, nu din
metale prețioase, farfurioare, felinare de vânt
(neelectrice), fierbătoare neelectrice, fierbătoare
neelectrice pliabile, filtre de cafea, nu din
hârtie, ca parte componentă a cafetierelor non-
electrice, filtre de cafea neelectrice, filtre mari
de cafea, neelectrice, filtre non-electrice pentru
fierberea cafelei, filtre pentru menaj, flacoane
inteligente pentru medicamente, vândute fără
conținut, flacoane de sticlă (recipiente), iscuri
pentru a împiedica laptele să dea în foc , folie
din silicon pentru copt brioșe, folii pentru copt,
forme de bucătărie, forme de copt, forme de copt
pentru patiserie, forme de copt pentru prăjituri,
forme de copt prăjituri, forme de inele pentru
prăjituri, forme de plastic pentru înghețată pe băț,
forme de prăjituri, forme de prăjituri, din materiale
nemetalice, forme de prăjituri, din metale
comune, forme de prăjituri, din metal comun,
forme de tort, forme din aluminiu (ustensile de
bucătărie), forme pentru brioșe, forme din plastic
pentru cuburi de gheață, forme pentru bucătărie,
forme (ustensile de bucătărie), forme pentru
budincă, forme pentru cofetărie, forme pentru
ciocolată, forme pentru colțunași de uz casnic,
forme pentru copt din carton de unică folosință,
forme pentru copt, din hârtie, forme pentru coptul
prăjiturilor, forme pentru cuburi de gheață, forme
pentru cuburi de gheață pentru congelatoare,
forme pentru gătit, forme pentru ochiuri de ouă,
forme pentru prăjituri, frigidere portabile non-
electrice, frigărui, friteuze neelectrice, fructiere,
funduri de tăiat din oțel inoxidabil, furculițe de
servit, furculițe de servit paste, furculițe pentru
grătar, găleți pentru cărbuni de uz menajer,
găleți pliabile, gamele, gamele (recipiente pentru
gătit orez), garnituri din cauciuc pentru borcane,
de uz casnic, ghivece din piatră, suporturi de
grătare , grătare (neelectrice), grătare (ustensile
pentru gătit), grătare (ustensile de bucătărie
neelectrice), grătare din pietre prețioase, grătare
neelectrice pentru bucătărie, grătare pentru
camping, greutăți pentru fețe de masă, gulere
de picurare pentru vin, special adaptate pentru
a fi utilizate în jurul părții de sus a sticlelor
de vin pentru a opri picăturile, huse de cană,
huse ajustate pentru găleți, huse pentru ceainice,
ibrice de cafea neelectrice, nu din metal prețios,
ibrice de cafea, nu din metale prețioase, ibrice

japoneze din fontă, non-electrice (tetsubin),
individualuri de masă, nu din hârtie sau material
textil, individualuri de vinil, inele decorative
pentru lumânări din metale prețioase, inele
din metale prețioase pentru șervețele, inele
pentru șervețele, inele pentru șervețele, nu din
metale prețioase, închizători pentru capacele
de cratiță, infuzoare de ceai, infuzoare de ceai
din metale prețioase, infuzoare de ceai, nu
din metale prețioase, instrumente (manuale)
pentru desfacerea homarilor, instrumente de
uz casnic, instrumente pentru pasat legume,
linguri de amestecat (ustensile de bucătărie),
linguri de servit, linguri de cafea, lingură de
cupe pentru pepene galben, linguri de spumă
(instrumente neelectrice pentru bucătărie), lăzi
frigorifice, învelișuri protectoare pentru dozele de
băutură, învelișuri protectoare pentru paharele
de băutură, linguri pentru gătit și servit, linguri
pentru gătit și servit (ustensile de bucatarie),
linguri pentru gătit și servit, pentru bucătărie,
linguri pentru orez, linguri pentru zahăr, linguri
pentru înghețată, linguri plate pentru orez gătit,
în stil japonez (shamoji), linguri strecurătoare
(utensile de bucătărie), lingurițe pentru miere,
linguri în stil japonez pentru orez gătit (shamoji),
lopeți pentru pizza, mânere din material plastic
pentru vase adânci, mănuși de bucătărie, mănuși
pentru cuptor, mănuși pentru grătar, matrițe
din plastic utilizate în menaj pentru fabricarea
săpunului, mașini de tocat carne neelectrice,
menorah, mese cu blat-tavă, mixere neelectrice
de bucătărie, mixere neelectrice de uz casnic,
mixere neelectrice pentru cafea, mojare din lut în
stil japonez (suribachi), mojare pentru utilizare în
bucătărie, oale cu presiune (vase de bucătărie),
oale de fiert sub presiune, neelectrice, oale de
gătit, oale de gătit pentru utilizare în cuptoare cu
microunde, oale de gătit sub presiune, oale duble
pentru bain-marie, oale neelectrice pentru făcut
conserve (oale sub presiune), oale pentru gătire
lentă (neelectrice), oale și tigăi pentru gătit (non-
electrice), oale și tigăi portabile pentru camping,
oliviere, oliviere pentru ulei și oțet, oliviere, nu
din metale prețioase, ornamente speciale de
masă sub formă de sfeșnic cu mai multe brațe,
din metale prețioase, ornamente speciale de
masă sub formă de sfeșnic cu mai multe brațe,
nu din metale prețioase, oțetare din metale
prețioase, oțetare din metale prețioase, pentru
ulei sau oțet, pachete de gheață pentru răcirea
alimentelor și băuturilor, pachete de hidratare
care constau dintr-un rezervor pentru lichide și
un tub de distribuire, pachete de hidratare care
constau într-un rezervor pentru lichide și un tub
de alimentare, aeratoare de vin, amestecătoare
de cocktail, amestecătoare pentru cocktail-uri,
sifoane pentru ape minerale , articole din sticlă
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pentru băuturi, halbe de bere , recipiente pentru
băut , căni cu pereți dubli, căni de bere în formă
de bărbați cu pălărie, căni de cositor, căni de
tranziție pentru bebeluși și copii, căni din metale
prețioase, căni fabricate din materiale ceramice,
carafe, carafe de vin, carafe din sticlă, carafe,
nu din metale prețioase, cești de sake, cești
din metale prețioase, cești fabricate din plastic,
cești pentru sake (nu din metale prețioase), clești
pentru gheață, coarne de băut, căni metalice cu
capac, căni realizate din plastic, căni realizate
din porțelan fosfatic fin, căni termos, căni,
nu din metale prețioase, cupe de șampanie
(pahare), cupe pentru băut, cupe, altele decât
cele din metale prețioase, decantoare de
vin, deschizătoare de sticle, deschizătoare de
sticle (manuale), deschizătoare de sticle cu
cuțitașe, deschizătoare de sticle, electrice și
neelectrice, deschizătoare neelectrice pentru
sticle, dispozitive anticurgere pentru sticle,
dispozitive de turnare a vinului, dispozitive de
turnat pentru sticle, dispozitive pentru amestecat
băuturi, etichete pentru decantoare, flacoane,
frapiere, frapiere (pentru sticle) placate cu metale
prețioase, frapiere pentru răcirea vinului, frapiere
pentru sticle, garafe, halbe, halbe de bere,
halbe din metale prețioase, halbe mari de
bere, halbe pentru bere, huse termoizolante
pentru doze, pentru menținerea în stare caldă
sau rece, servicii de lichior, linguri de gheață
(articole pentru bar), pahare biodegradabile,
pahare cu picior, pahare de bere, pahare de
coniac, pahare de cocktail, pahare de lichior,
pahare de rachiu, pahare de vin, pahare de
whisky, pahare degradabile, pahare din carton,
pahare din hârtie, pahare fără picior, pahare
fără picior (veselă pentru băut), pahare pe
bază de pastă de hârtie biodegradabilă, pahare
pentru băuturi digestive, pahare (veselă de
băut), pahare pentru margarita, paie de băut,
paie de băut din orez, biodegradabile, paie de
orez biodegradabile pentru băut, pietre pentru
răcirea whisky-ului, ploști, ploști bota, pocale,
pocale de cositor, polonice pentru servirea
vinului, pompe de vid pentru sticle de vin,
protecții interioare pentru frapiere, răcitoare
de vin, răcitoare pentru sticle, recipiente de
băut, recipiente pentru gheață, recipiente pentru
servit băuturi, răcitoare pentru vin, shakere,
sifoane (pentru apă gazoasă), site pentru vin,
stacane, deschizătoare de sticle , sticle de apă
din aluminiu, goale, sticle de apă reutilizabile
din oțel inoxidabil, sticle de băut, sticle de
lichior, sticle de servit sake (tokkuri), sticle de
sifon pentru apă carbogazoasă, sticle pentru
băuturi pentru sportivi, sticle shaker vândute
fără conținut, suporturi de pahare, suporturi
din neopren cu fermoar, pentru sticle, suporturi

gonflabile pentru băuturi, suporturi pentru căni,
suporturi pentru pahare, suporturi pentru pahare
mari fără picior, suporturi pentru sticle, suporturi
pentru sticlă de vin, suporturi portabile pentru
recipiente de băuturi, tirbușoane, tirbușoane
cu cuțite, tirbușoane, electrice și neelectrice,
țevi pentru tras vin din butoaie (pipete),
pahare, vase de băut și articole pentru baruri,
pachețele de gheață utilizate pentru păstrarea
la rece a alimentelor și a băuturilor, pahare
din plastic sau hârtie, pahare pentru ouă
din metale prețioase, pahare pentru ouă, nu
din metale prețioase, palate de amestecare
neelectrice pentru utilizare în bucătărie, palete
(accesorii pentru masă), palete de amestecare
neelectrice, palete neelectrice de uz casnic,
palete de uz casnic, palete pentru tarte, paletă
pentru pește, coșulețe de pâine , pâlnii de
bucătărie, pensule pentru alimente, pensule
pentru patiserie, pensule pentru uns carnea,
perii pentru ciuperci, perii pentru legume cu
dispozitive de răzuit, perii pentru prăjituri, servicii
pentru picnic (veselă), picurătoare pentru vase,
pietre pentru pizza, piper (râșnițe de - manuale),
pipete pentru sos, pisăloage pentru utilizare
în bucătărie, pistiluri în stil japonez din lemn
(surikogi), pâlnii din plastic, planșete de pâine,
platou lăcuit, cu nouă compartimente, pentru
servirea mâncării (gujeolpan), platouri (veselă),
platouri cu capac pentru brânzeturi, platouri cu
capac pentru prăjituri sau torturi, platouri cu
capac pentru servirea legumelor, platouri de
servire din metale prețioase, platouri pentru
aperitive, platouri pentru servirea mâncării,
plăci de tocat, polonice (ustensile de menaj
sau de bucătărie), polonice cu fundul plat,
polonice de servit, polonice de bucătărie cu
fund plat, polonice pentru servit, porțelan
decorativ, prese de tortilla, prese de tortilla,
neelectrice (ustensile de bucătărie), prese de
usturoi (ustensile de bucătărie), prese pentru
biscuiți, acționate manual, prese pentru carne,
prese pentru usturoi acționate manual, presă de
usturoi, presă pentru carne, produse de fragezire
(ustensile de bucătărie), produse de olărie,
produse din ceramică pentru bucătărie, tigăi
pentru prăjit , produse din sticlă de uz casnic,
produse pentru frăgezirea cărnii pentru uz
casnic, proțapuri (altele decât piesele aparatelor
de gătit), pungi de pânză de tifon folosite la
gătit, pungi din plasă pentru gătit, pungi izolate
termic pentru alimente sau băuturi, pungi pentru
gătit, raclete pentru tigăi și oale, rafturi pentru
condimente, răcitoare (recipiente neelectrice),
răcitoare de unt, răcitoare pentru băuturi
(recipiente), răcitoare pentru caviar, răcitoare
portabile, neelectrice, răcitoare pentru sticle
(recipiente), rafturi pentru legume, rafturi pentru
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răcirea produselor coapte, rasnite pentru sare si
piper, râşniţe de sare acţionate manual, râșnițe
de cafea, râșnițe de piper, râșnițe manuale
de uz casnic, râșnițe menajere neelectrice,
râșnițe neelectrice, râșnițe neelectrice pentru
cafea, râșnițe pentru condimente (neelectrice),
râșniță de sare, răzătoare, răzătoare pentru
utilizare în bucătărie, răzătoare specială pentru
coaja de citrice, recipiente (baloane de sticlă),
recipiente ceramică, recipiente cu termoizolație
dublă pentru alimente, recipiente de ceai
portabile, recipiente de menaj din metale
prețioase, recipiente de sticlă pentru farmacii,
recipiente de unică folosință din folie de
aluminiu, de uz casnic, recipiente de uz casnic,
recipiente de uz casnic pentru depozitarea
hranei pentru animale de companie, recipiente
din aluminiu pentru alimente, recipiente din piatră
artificială pentru uz casnic, recipiente ermetice
pentru boabe de cafea, răzătoare (ustensile
de uz casnic neelectrice), răzători pentru
brânză, răzători pentru nucșoară, recipiente
(nemetalice) pentru apă sfințită, recipiente
industriale din porțelan pentru ambalare,
recipiente industriale din sticlă pentru ambalare,
recipiente izolante pentru cutii de băuturi, de
uz casnic, recipiente izolate pentru uz casnic,
recipiente izolate termic pentru alimente sau
băuturi, recipiente neelectrice pentru încălzirea
biberoanelor, recipiente nemetalice de menaj,
cu închizătoare, pentru alimente, recipiente
pentru băuturi, recipiente pentru condimente,
recipiente pentru copt din sticlă, recipiente
pentru depozitarea alimentelor, recipiente pentru
făcut floricele de porumb, recipiente pentru
menaj sau bucătărie, recipiente pentru oțet,
recipiente pentru pâine, recipiente portabile
multifuncționale de uz casnic, recipiente sub vid
pentru boabe de cafea, recipiente termoizolante
pentru alimente, recipiente termoizolante pentru
uz casnic, recipienți pentru gheață, de uz
casnic, refrigerarea alimentelor (articole de
uz casnic pentru -, conținând fluide pentru
schimb de căldură), sacoșe termoizolante,
salatiere, samovare neelectrice, sancai din
dinastia tang (ceramică emailată în trei culori),
scânduri din lemn pentru grătar, scânduri pentru
cuțite, separatoare de ouă, săculețe și cutiuțe
parfumate (recipiente), separatoare de ouă
(ustensile de bucătărie), separatoare de ouă,
neelectrice, de uz casnic, seringi de glazurat,
servicii de cafea (veselă), servicii de cafea
de ceramică, servicii de cafea din metale
prețioase, servicii de cafea din porțelan, servicii
de ceai (veselă), servicii de cafea, nu din metale
prețioase, servicii de ceai din metale prețioase,
servicii de ceai, nu din metale prețioase, servicii
de masă din porțelan chinezesc (excluzând

tacâmurile), șervete de masă, nu din hârtie
sau material textil, șervete din plastic pentru
tacâmuri, șervete termorezistente pentru cuptor,
servicii (veselă), set de cutii japoneze pentru
mâncare, ori legate cu un șnur vertical, ori
prinse cu un mâner rigid (jubako), set recipiente
de bucătărie, seturi de cafea formate din
cești și farfurii, seturi de condimente, seturi
de masă pentru condimente, seturi pentru
zahăr și lapte, seturi portabile de bucătărie
pentru excursii, sfeșnice, sfeșnice cu protecție
împotriva vântului, sfeșnice de perete non-
electrice (suporturi de lumânări), sfeșnice din
metale prețioase, sifoane pentru cremă, site,
site de bucătărie, site (ustensile de menaj), site
pentru făină, solnițe, site pentru menaj, solnițe de
piper, solnițe de sare și piper, solnițe din metale
prețioase, solnițe pentru condimente, sosiere,
spărgătoare de nuci, spatule, spărgătoare de
nuci care nu sunt făcute din metale prețioase,
spărgătoare de nuci din metale prețioase,
șpacluri (ustensile de bucătărie), spărgătoare din
metale prețioase pentru nuci, spatule (ustensile
de bucătărie), spatule pentru grătar, spatule
pentru orez (linguri pentru servit orez gătit),
spatule pentru pește, spatule pentru servirea
tortului, spatule pentru utilizare în bucătărie,
sticle, sticle biodegradabile, sticle de apă din
oțel inoxidabil reutilizabile, vândute fără conținut,
sticle de apă din plastic (goale), sticle de apă din
plastic reutilizabile, vândute fără conținut, sticle
din biomateriale, sticlă atomizatoare (goală),
sticle (recipiente), sticle din plastic, sticle din
sticlă (recipiente), sticle frigorifice, sticle pentru
apă, sticle pentru produse farmaceutice vândute
goale, sticle pentru sportivi (goale), sticle
reutilizabile, sticle, vândute goale, stingătoare de
lumânări, stingătoare de lumânări, din metale
prețioase, stingătoare de lumânări, nu din metale
prețioase, storcătoare de fructe de uz menajer,
neelectrice, storcătoare de lămâi (storcătoare de
citrice), storcătoare de lămâie, storcătoare de
suc, storcătoare neelectrice de suc, storcătoare
pentru sucuri de fructe, strecurători, strecurători
de ceai, strecurători pentru menaj, sucitoare
pentru patiserie, sufertașe, sufertașe din plastic,
sufertașe din metal, supiere, suporți pentru
jambon, suporturi de carduri cu nume pentru
masă, suporturi de cuțite pentru masă, suporturi
de căni, suporturi de farfurii (ustensile de masă),
suporturi de lumânare cu stingător, suporturi de
lumânări din sticlă, suporturi de masă pentru
cină din materiale plastice, suporturi de masă
pentru căni de ceai, suporturi de pahare, altele
decât din hârtie și material textil, suporturi de
prăjituri din materiale nemetalice, suporturi din
fier forjat pentru lumânări, suporturi de șervețele
din metale prețioase, suporturi din piele pentru
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pahare, suporturi din plastic pentru cutii de
suc, suporturi din plastic de ouă pentru uz
casnic, suporturi din porțelan pentru pahare,
suporturi din sticlă pentru lumânări, suporturi
pentru a sprijini cuțitele la masă, suporturi pentru
așezat vasele fierbinți pe masă, suporturi pentru
bețișoare chinezești, suporturi pentru brioșe,
suporturi pentru băuturi spumoase, suporturi
pentru capace de oale, suporturi pentru ceainice,
suporturi pentru feliile de pâine prăjită, suporturi
pentru halbe de bere, nu din hârtie sau materiale
textile, suporturi pentru hârtia de bucătărie,
suporturi pentru linguri, suporturi pentru hârtie
de bucătărie, suporturi pentru lista de meniuri,
suporturi pentru lumânări, suporturi pentru
lumânări din metale prețioase, suporturi pentru
lumânări groase, suporturi pentru lumânări, nu
din metale prețioase, suporturi pentru oale,
suporturi pentru oliviere din metale prețioase,
suporturi pentru ouă, suporturi pentru pahare
(articole de masă), suporturi pentru pahare din
plastic, suporturi pentru pahare, nu din hârtie sau
material textil, suporturi pentru pliculețe de ceai,
suporturi pentru pungi din plastic, de uz casnic,
suporturi pentru scobitori, suporturi pentru
scobitori din metale prețioase, suporturi pentru
sticle și pahare de vin din metale prețioase,
suporturi pentru tocătoare, suporturi pentru tort,
suporturi pentru tăvi de pizza, suporturi pentru
uscarea vaselor, suporturi pentru ustensile de
bucătărie, suporturi pentru veselă, suporturi
pentru șervețele de masă, suporturi pentru
șervețele, nu din metale prețioase, suporturi
pentru știuleții de porumb, suporturi ramificate
pentru căni, suporturi termoizolante pentru
pahare, suporturi verticale pentru sticle, table
pentru frământare, tăiței (mașini de făcut -,
acționate manual), tăvi biodegradabile, tăvi
biodegradabile de uz casnic, tăvi compostabile,
tăvi de copt din aluminiu, tăvi de decongelare
pentru bucătărie, tăvi de copt fără margini, din
metal comun, tăvi de scurgere, tăvi de servire
din metale prețioase, tăvi de servire fabricate din
trestie-indiană, tăvi de tacâmuri, tăvi de servit,
tăvi de uz casnic, tăvi de uz casnic, din hârtie,
tăvi degradabile de uz casnic, tăvi pentru brioșe,
teluri, teluri de bucătărie (neelectrice), tăvi
(platouri de servit), tăvi pentru desert, tăvi pentru
prăjituri, tăvi pentru scurs, tăvi pentru servit
masă, tăvi pentru servit, nu din metale prețioase,
tăvi sau suporturi individuale de luat masa, în stil
japonez (zen), tăvi sau suporturi individuale în stil
japonez pentru cină (zen), tăvi turnante (pentru
bucătărie), tăvi și forme de copt, tăvi și forme
de copt (nu jucării), tăvițe (recipiente pentru
obiecte mici) pentru uz casnic, țepușe de frigărui
nemetalice, termos neelectric, termos pentru
alimente, termosuri, termosuri pentru băuturi,

tigăi, tigăi cu mâner, tigăi de clătite suedeze,
tigăi de prăjit, tigăi de prăjit ouă, tigăi din sticlă,
tigăi neelectrice, tigăi non-electrice de gătit,
tigăi pentru clătite, tigăi orientale (wokuri), tigăi
întinse pentru gătit, tigăi pentru ouă, tigăi pentru
prăjit, tocătoare, tocătoare din lemn (ustensile),
tocătoare din lemn pentru bucătărie, tocătoare
pentru brânză, tuburi de curățat usturoi, ulcioare
emailate, ulcioare pentru lapte, ulcioare pentru
sirop, ulcioare pentru smântână, untiere, urne,
ustensile casnice și de bucătărie, urne fiind vaze,
ustensile de bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, ustensile de bucătărie pentru pregătirea
grătarului, ustensile de bucătărie, cu excepția
furculițelor, cuțitelor și lingurilor, ustensile de
gătit, neelectrice, ustensile de mână pentru
scos sâmburi de curmale, ustensile de menaj,
ustensile de zdrobit alimentele, ustensile pentru
copt, utensile de bucătărie, nu din metale
prețioase, vase, vase adânci, vase de așezat
în mijlocul meselor, vase de bijuterii, vase de
bucătărie, vase de ceramică, vase de copt din
porțelan, vase de fiert orez pentru cuptor cu
microunde, vase de făcut floricele de porumb
la cuptor cu microunde, vase de gătit de unică
folosință din hârtie, vase de gătit din hârtie,
vase de lut, vase de metal pentru preparat
înghețată si băuturi reci, vase de uz casnic
termoizolate de ceramică, vase din cositor
pentru brutărie, vase din sticlă, vase domestice
termoizolante de sticlă, vase din sticlă pentru
fructe, vase domestice termoizolate din porțelan,
vase ignifuge, vase neelectrice de făcut sorbet
și înghețată, vase neelectrice de făcut înghețată,
vase neelectrice pentru prepararea alimentelor
în baie de aburi, vase non-electrice de gătit
orez, vase non-electrice pentru servirea cafelei,
din metale prețioase, vase pentru amestecare,
vase pentru condimente, vase pentru copt, vase
pentru copt din aluminiu, vase pentru copt din
ceramică, vase pentru copt din sticlă, vase
pentru copt la cuptor și servit la masă, vase
pentru cuptoare cu microunde, vase întinse,
vase pentru cuptor, vase pentru gratinare,
vase pentru gătit din aluminiu, vase pentru
muștar, vase pentru prăjit, vase pentru păstrarea
usturoiului, vase pentru scurs salata, vase pentru
servit, vase pentru sos, vase pentru sufleu, vase
pentru tajine, neelectrice, vase pentru unt, vase
ramekin, vase sacrale, vaze din ceramică pentru
podea, veselă, veselă din ceramică, veselă din
sticlă, veselă, altele decât cuțite, furculițe și
linguri, veselă, altele decât furculițe, cuțite și
linguri, veselă (ustensile de uz casnic), veselă
pentru servit, veselă pentru picnic, veselă, nu
din metale prețioase, zaharnițe, zaharnițe (altele
decât cele din metale prețioase), veselă, articole
de bucătărie și recipiente.

───────
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DAVILA NR. 29, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA
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VIDIVICI PRIVATE
DEBT INVESTMENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea
și administrarea afacerilor, lucrări de
birou, promovarea afacerii (publicitate),
servicii promoționale de publicitate, colectare
de informații comerciale, colectarea de
informații pentru afaceri, promovarea vânzărilor,
promovare de produse prin influeceri, servicii de
publicitate, marketing și promovare, promovare
de târguri în scop comercial, organizare
de târguri în scop comercial, publicitar sau
de promovare, distribuire de eșantioane,
distribuire de anunțuri publicitare, distribuire
de pliante publicitare, distribuire de materiale
publicitare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, servicii
de vanzare online si offline.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
consiliere de credit, acordare de credit, finanțare
prin credit, brokeraj de credite, asigurări de
credite, intermediere de credite, administrare de
credite, birouri de creditare, consiliere privind
creditele, finanțarea creditelor imobiliare, servicii
de credit financiar, consultanță referitoare la
credit, finanțare de credite, întocmire de rapoarte
de credit, emisiune de scrisori de credit, acordare
de facilități de credit, servicii de rating de
credit, credite ipotecare și brokeraj ipotecar,
credite garantate pentru finanțarea contractelor
de credit în rate pentru autovehicule, recuperare

și colectare de credite, verificare de carduri
de credit, servicii de evaluare a creditelor,
asigurare de riscuri de credit (factoring), servicii
de împrumut, de credit și leasing financiar,
colectarea de sumele de bani ale vânzărilor pe
credit, credite pentru contracte de închiriere cu
opțiune de cumpărare

───────

TINERETULUI NR 37G, ET 1 AP18,
JUDEȚ ILFOV, CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)
coshop

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

8. Cuțite de lucru, truse de cuțite,
aparate pentru aranjarea părului, accesorii
de pedichiură (instrumente manuale),
instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, foarfece, foarfeci, instrumentar de
pedichiură, pulverizatoare manuale cu pompă,
pulverizatoare (unelte acționate manual),
ustensile pentru manechiură și pedichiură,
aparate de curățat legume, acționate manual,
aparate de feliat legume, argintărie (cuțite,
furculițe și linguri), cutii pentru tacâmuri, cutite
de friptura, cuțit mic de bucătărie pentru cojirea
fructelor și legumelor, cuțite biodegradabile,
cuțite de brânză, neelectrice, cuțite de bucătărie,
cuțite de bucătărie (neelectrice), cuțite de
bucătărie cu lamă subțire, cuțite de bucătărie
folosite de bucătari, cuțite de bucătărie japoneze
pentru tocat mărunt, cuțite de bucătărie
pentru felierea peștelui, cuțite de feliat brânză
(acționate manual), cuțite de masă, cuțite de
masă din oțel inoxidabil, cuțite de menaj,
cuțite de pâine (acționate manual), cuțite
de tăiat fructe, cuțite de unică folosință,
cuțite de întins (tacâmuri), cuțite din argint
masiv, cuțite din ceramică, cuțite manuale
pentru uz casnic, cuțite multifuncționale, cuțite
pentru brânzeturi, cuțite pentru curățat legume
(instrumente de mână), cuțite pentru curățat
pește, cuțite, furculițe și linguri, cuțite pentru
decojire, cuțite pentru decupat dovleac, cuțite
pentru filetat, cuțite pentru fructe, cuțite pentru
grapefruit, cuțite pentru legume, cuțite pentru
pescuit, cuțite pentru pizza, cuțite pentru
pizza, neelectrice, cuțite pentru pâine (acționate

(210) M 2023 00512
(151) 24/01/2023
(732) CXC BRANDS SRL, STR
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manual), cuțite pentru tăiat carnea, cuțite
pentru unt, decojitoare de legume, non-
electrice, deschizătoare de stridii, deschizătoare
neelectrice de conserve, dispozitive de tăiere
a ambalajului de plastic de protecție de pe
sticlele de vin, dispozitive de curățat boabele de
porumb, acționate manual, dispozitive de curățat
cartofi (cuțite), dispozitive de curățat cartofi
(instrumente manuale), dispozitive de feliat ouă,
neelectrice, dispozitive de tăiat alimente în
cuburi, acționate manual, dispozitive de tăiat
fructe cu acționare manuală, dispozitive de tăiat
pizza, neelectrice, dispozitive manuale de decojit
legumele (cuțite), dispozitive neelectrice de
feliat alimente, dispozitive pentru feliat brânza,
dispozitive pentru feliat ouă, dispozitive pentru
scos miezul din legume, dispozitive pentru tăiat
pizza, dispozitive pentru tăiat torturi, furculițe
de pește, furculițe de masă din oțel inoxidabil,
furculițe biodegradabile, furculițe, furci, foarfeci
pentru carne de pasăre, foarfece pentru pizza,
foarfece de bucătărie, feliatoare, acționate
manual, feliatoare de legume, acționate manual,
feliatoare de legume acționate manual, feliatoare
de legume, feliatoare de brânză, neelectrice,
feliatoare de banane, acționate manual,
dispozitive pentru tăiat pastele (acționate
manual), furculițe de salată, furculițe de unică
folosință, furculițe din argint masiv, furculițe din
metal prețios, furculițe pentru fondue, furculițe
pentru friptură, furculițe pentru melci, furculițe
și linguri, gheare pentru carne, instrumente
de decorticat creveți, instrumente de scos
miezul din fructe, instrumente neelectrice de
tăiat usturoiul, instrumente pentru decantarea
lichidelor (unelte manuale), instrumente pentru
decojirea fructelor, non-electrice, instrumente
pentru decojirea portocalelor, non-electrice,
lingurițe de ceai, lingurițe de cafea, lingurițe ca
suvenire de colecție, linguri, furculițe și cuțite de
masă pentru bebeluși, linguri, furculițe și cuțite
de masă din plastic, linguri din oțel inoxidabil,
linguri din argint masiv, linguri de unică folosință,
linguri de supă, linguri confecționate din
metale prețioase, linguri biodegradabile, linguri
(unelte manuale), linguri, instrumente pentru
scoaterea solzilor de pește, instrumente pentru
extragerea cotoarelor de măr, lingurițe pentru
grepfrut, maşini de tăiat fructe cu acţionare
manuală, mașini de tocat, acționate manual,
mașini de tăiat (pâine) (acționate manual),
mânere pentru cuțite, nivelatoare pentru torturi,
procesoare de alimente acționate manual,
racletă manuală de depielițat pește, răzuitoare
(cuțite), răzătoare de legume acționate manual,
răzători de bucătărie, satâre (cuțite), seturi
de tacâmuri, seturi de tacâmuri realizate din
metale prețioase, spiralizatoare de legume,

acționate manual, tacâmuri (cuțite, furculițe
și linguri), tacâmuri biodegradabile, tacâmuri
din metal prețios pentru tăiat, tacâmuri din
metale prețioase, tacâmuri pentru copii, tacâmuri
speciale pentru bebeluși, tacâmuri și veselă
de unică folosință, din plastic, tacâmuri, cuțite
de bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
tocătoare de carne (satâre), tocătoare de carne
(unelte manuale), tocătoare de legume (unelte
manuale), tocătoare, neelectrice, pentru usturoi,
tăietoare de bagel fiind cuțite, tăietoare de fructe,
tăietoare pentru cartofi prăjiți, ustensile de mână
pentru curățat ananasul, atomizoare acționate
manual, de uz industrial sau comercial, bricege
multifuncționale, buzunare pentru unelte pentru
a fi atașate la centuri pentru unelte, centuri
pentru unelte, instrumente pentru sacrificarea
și tranșarea animalelor, instrumente de tranșat,
mojare și pisăloage.
11. Căzi, chiuvete.
12. Accesorii pentru biciclete pentru
transportarea băuturilor, acoperiș protector
pentru cărucioare de copii, prelate de cărucioare
pentru copii, scrumiere pentru vehicule, biciclete,
biciclete tandem, biciclete pliabile, biciclete
sport, biciclete motorizate, biciclete electrice,
portbagaje pentru biciclete, biciclete de munte,
ghidoane de bicicletă, genți pentru biciclete,
biciclete de cicloturism, biciclete pentru curse,
semnalizatoare pentru biciclete, biciclete cu
pedale, rasteluri pentru biciclete, amortizoare
pentru biciclete, frâne pentru bicicletă, roți
de biciclete, claxoane pentru biciclete, axe
pentru biciclete, biciclete pentru copii, angrenaje
pentru biciclete, biciclete pliabile electrice,
spătare pentru biciclete, motoare de biciclete,
biciclete de livrare, clopoței de bicicletă, plase
pentru biciclete, șei de bicicletă, rastele pentru
biciclete, spițe de bicicletă, angrenaje de
biciclete, furci (componente pentru biciclete),
mânere rotative pentru biciclete, componente
structurale de biciclete, suporturi pentru biciclete
(piese), anvelope tubulare de bicicletă, roți
ajutătoare pentru biciclete, roți stabilizatoare
pentru biciclete, roți ajutătoare pentru bicicletă,
sonerii metalice pentru biciclete, huse adaptate
pentru biciclete, furci frontale pentru biciclete,
roți dințate pentru biciclete, roți libere pentru
biciclete, biciclete fără pedale (vehicule), remorci
pentru biciclete (riyakah), huse pentru ghidonul
bicicletelor, lanțuri (componente ale bicicletelor),
frâne (componente ale bicicletelor), ghidoane
(componente ale bicicletelor), manșoane pentru
ghidoane de bicicletă, manete de frână pentru
biciclete, componente pentru biciclete, respectiv
lanțuri, anvelope pentru biciclete de copii,
suporturi pentru bidoane pentru bicicletă,
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biciclete de curse de șosea, suporturi pentru
biciclete (piese pentru), huse pentru șei de
biciclete, huse pentru șei de biciclete, roți
dințate (componente pentru biciclete), tijă de
șa de bicicletă, apărătoare de lanț pentru
biciclete, butuci de roată pentru biciclete,
huse pentru pedale de bicicletă, schimbătoare
de viteze pentru biciclete, manete de frână
pentru bicicletă, sisteme de suspensie pentru
biciclete, sisteme de transmisie pentru biciclete,
cabluri de frână pentru biciclete, rastele pentru
biciclete sau triciclete, suporturi de biciclete
pentru vehicule, suporturi pentru biciclete pentru
vehicule, capete de ghidon pentru biciclete,
biciclete pentru transportul de pasageri, lanțuri
cu role pentru biciclete, nipluri pentru spițe de
bicicletă, genți pentru portbagaje de biciclete,
remorci pentru transport de biciclete, huse de șei
pentru biciclete, roți cu disc (componente pentru
biciclete), pompe pentru umflarea anvelopelor
de bicicletă, accesorii pentru biciclete pentru
transportarea bagajului, roți de angrenaje
(componente pentru biciclete), huse pentru furci
(componente pentru biciclete), frâne hidraulice
pe jantă pentru biciclete, discuri de frâne
hidraulice pentru biciclete, scaune pentru copii
adaptate pentru biciclete, curele pentru pedale
folosite la biciclete, coburi de șa adaptate
pentru biciclete, tije de ghidon (componente ale
bicicletelor), saboți de frână (componente ale
bicicletelor), cadre, pentru transport de bagaje,
pentru biciclete, huse de șei pentru biciclete
sau motociclete, suporturi pentru sticle de apă
pentru biciclete, suporturi pentru bidoane de apă
pentru biciclete, schimbătoare de viteze pe spate
pentru biciclete, roți sub formă de componente
ale bicicletelor, componente pentru biciclete, și
anume furci pentru ghidon, pompe de aer pentru
umflarea cauciucurilor de bicicletă, coșuri pentru
animale de companie adaptate pentru biciclete,
pompe de biciclete și vehicule pe două roți,
componente pentru biciclete, respectiv capete
de mânere de ghidon, șei pentru vehicule pe
două roți, biciclete sau motociclete, dispozitive
de reparație și vulcanizare de pneuri de biciclete,
huse de protecție împotriva vântului adaptate
pentru biciclete electrice, ratrape și curele pentru
fixarea piciorului pe pedale la biciclete, jante
pentru roți de biciclete și vehicule pe două roți,
camere de aer (pentru vehicule motorizate pe
două roți sau biciclete), pompe de aer pentru
vehicule cu motor pe două roți sau biciclete,
apărători de noroi pentru vehicule cu motor
pe două roți sau pentru biciclete, dispozitive
antifurt pentru autoturisme, dispozitive antifurt
pentru automobile, dispozitive antifurt pentru
vehicule, alarme antifurt pentru vehicule, alarme
sonore (antifurt) pentru vehicule, instalații

electrice antifurt pentru vehicule, echipamente
electrice antifurt pentru vehicule, dispozitive
electronice antifurt pentru vehicule, alarme
electronice antifurt pentru vehicule, sisteme de
avertizare antifurt pentru automobile, dispozitive
de blocare antifurt pentru volanele automobilelor,
dispozitive și echipament antifurt, de securitate
și siguranță pentru vehicule, pompe pentru
umflat pneuri, oglinzi retrovizoare, oglinzi
pentru vehicule, oglinzi retrovizoare de exterior,
oglinzi retrovizoare de interior, oglinzi pentru
vehicule (retrovizoare), oglinzi retrovizoare
pentru vehicule, oglinzi retrovizoare (piese
pentru vehicule), oglinzi retrovizoare laterale
pentru vehicule, oglinzi pentru vedere în spate
pentru vehicule, oglinzi convexe pentru punctul
mort pentru automobile, dispozitive de alarmă
pentru vehicule, alarme electrice de avertizare
pentru vehicule, șei de motocicletă, coșuri
adaptate pentru scutere, coșuri adaptate pentru
vehicule pe două roți, dispozitive de fixare
a coșurilor de bebe în interiorul vehiculelor,
cricuri pentru motociclete, cricuri (componente
ale vehiculelor terestre), ambarcațiuni cu vâsle,
ambarcațiuni de agrement, bărci de salvare
gonflabile, șalupe gonflabile (bărci de salvare),
caiace, deflectoare de apă (echipamente pentru
caiace).
14. Casete de bijuterii, carcase de ceas ca
piese de ceas, carcase de ceasuri de mână,
carcase pentru ceasornice și ceasuri de mână,
casete adaptate pentru păstrarea articolelor
de bijuterie, casete de bijuterii, casete de
bijuterii (cutii) din metale prețioase, casete de
bijuterii din metale prețioase, casete de bijuterii,
nemetalice, casete de prezentare pentru articole
de ceasornicărie, casete din metale prețioase
pentru bijuterii, casete din metale prețioase
pentru ceasornice, casete pentru bijuterii din
metale neprețioase, casete pentru bijuterii din
metale prețioase, casete pentru bijuterii, cu
excepția celor din metale prețioase, casete
pentru bijuterii (montate), casete pentru bijuterii
(sipete sau cutii), casete pentru bijuterii, din
metal, casete pentru ceasornice (montate), cutii
(adaptate) pentru articole de ceasornicărie, cutii
adaptate pentru păstrarea ceasurilor, cutii de
prezentare pentru articole de ceasornicărie,
cutii de prezentare pentru bijuterii, cutii de
prezentare pentru ceasuri, cutii de prezentare
pentru pietre prețioase, cutii din lemn pentru
bijuterii, cutii din metale prețioase pentru articole
de ceasornicărie, cutii din piele pentru bijuterii,
cutii mici pentru bijuterii din metale prețioase,
cutii mici pentru bijuterii, altele decât cele
din metale prețioase, cutii muzicale pentru
bijuterii, cutii pentru ace de cravată, cutii
pentru bijuterii, cutii pentru bijuterii (montate),
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cutii pentru bijuterii din metale prețioase, cutii
pentru butoni, cutii pentru ceasuri (de perete,
de mână), cutii pentru ceasuri (ajustate), cutii
pentru ceasuri de mână și ceasornice, etuiuri
adaptate pentru păstrarea ceasurilor, etuiuri
pentru instrumente cronometrice, genți tip rulou
pentru bijuterii, husa tip rulou pentru depozitarea
bijuteriilor, huse pentru ceasuri de mână,
rulouri organizatoare de bijuterii pentru voiaj,
suporturi pentru ceasornice, suporturi pentru
inele din metale prețioase, săculeți pentru
bijuterii, adaptați, articole de ceasornicărie,
balansiere (ceasornicărie), brelocuri în formă de
ceas, ceasuri cu brățară, brățări de ceas, brățări
metalice extensibile pentru ceasuri, brățări
metalice pentru ceasuri, brățări pentru ceasuri
de mână, arcuri de ceas, aparate și instrumente
de cronometrie, aparate pentru cronometrarea
evenimentelor sportive, ancore (ceasornicărie),
ace pentru ceasuri, ace de ceasornic, accesorii
pentru ceasuri, butoane pentru întoarcerea
ceasurilor, cadrane (ceasornicărie), cadrane
pentru ceasornice, cadrane pentru ceasuri,
cadrane solare, casete de arc cu sistem de
blocare a axului (ceasornicărie), casete de
prezentare pentru ceasuri, casete pentru ceasuri
de mână, catarame pentru curele de ceas,
lanțuri de ceas, mecanisme de ceasornic ,
ceasornice, ceasornice atomice, ceasornice cu
radio, ceasornice de călătorie, ceasuri cu lanț,
ceasuri cu funcție de comunicare fără fir,
ceasuri cu embleme, ceasuri cu cuarț, ceasuri
cu ceramică, ceasuri care încorporează o
funcție de telecomunicare, ceasuri care conțin
o funcție de joc electronic, ceasuri care conțin
o funcție de joc, ceasuri automate, casete de
prezentare pentru ceasuri, ceasuri, ceasornice
și piese de ceasornic, ceasornice și ceasuri
de mână, ceasornice mici, ceasornice de
sincronizare, ceasuri cu mecanisme cu cuarț,
ceasuri cu o funcție de memorare, ceasuri
de birou, ceasuri de cronometrare, ceasuri
de buzunar, ceasuri de damă, ceasuri de
masă, ceasuri de mână, ceasuri de mână cu
aparate gps, ceasuri de mână cu pedometre,
ceasuri de mână din argint, ceasuri de
mână din metale prețioase sau placate cu
acestea, ceasuri de mână din platină, ceasuri
de mână elegante, ceasuri de mână pentru
utilizare în aer liber, ceasuri de sincronizare
(ceasuri centrale) pentru controlul altor ceasuri,
ceasuri de șemineu, ceasuri deșteptătoare,
ceasuri deșteptătoare electronice, ceasuri
digitale, ceasuri digitale care includ radiouri,
ceasuri digitale comandate electronic, ceasuri
digitale cu cronometre automate, ceasuri din
aur, ceasuri din aur laminat, ceasuri din
metale prețioase, ceasuri electrice, ceasuri

industriale, ceasuri în miniatură, ceasuri-inel
cu led, ceasuri mecanice, ceasuri mecanice
cu întoarcere automată, ceasuri mecanice cu
întoarcere manuală, ceasuri pentru activități
sportive, ceasuri pentru asistente, ceasuri
pentru automobile, ceasuri pentru fusuri orare,
ceasuri pentru scufundare, ceasuri pentru
scufundări, ceasuri placate cu aur, ceasuri
solare, ceasuri sportive, ceasuri și ceasuri de
mână pentru columbofili, ceasuri și ceasuri
de mână în general, coroane pentru ceasuri
de mână, cronografe, cronografe (ceasuri),
cronografe destinate utilizării ca ceasuri,
cronografe destinate utilizării ca instrumente
pentru măsurarea timpului, cronometre pentru
nave, curele de ceas, curele de ceas din nailon,
curele de ceas din metal, piele sau plastic, curele
de ceas din piele, curele de încheietură pentru
ceasuri, curele din materiale sintetice pentru
ceasuri, curele din piele pentru ceas, curele
din plastic pentru ceasuri, curele pentru ceas,
nu din piele, curele pentru ceasuri de mână,
curele pentru ceasuri din clorură de polivinil, cutii
de ceas, cutii pentru ceasuri, dulapuri pentru
ceasornice, eșapamente, indicatori de durată
digitali care afișează temperatura, instrumente
de ceasornicărie având mecanisme cu cuarț,
instrumente de ceasornicărie confecționate
din aur, instrumente de cronometrare pentru
sport (cronometre), lanțuri de ceas, lanțuri
pentru ceasuri, limbi de ceas, mecanisme
acționate electric pentru ceasuri de mână,
mecanisme acționate electronic pentru ceasuri
de mână, închizătoare pentru ceasuri, piese
pentru ceasornice, piese de mecanism de ceas,
piese de ceas, pendule (ceasornicărie), pendule,
pandantive pentru lanțuri de ceas, oscilatoare
pentru pendule, oscilatoare pentru instrumente
pentru măsurarea timpului, oscilatoare pentru
ceasuri mecanice, oscilatoare pentru ceasuri,
orologii stative, mecanisme pentru întoarcerea
ceasurilor, mecanisme de ceasuri, mecanisme
de ceasornice și ceasuri, mecanisme de
ceasornic, sticlă de ceas, sisteme de
cronometrare pentru sport, ceasuri de referință
(ceasuri etalon), produse de ceasornicărie, piese
și accesorii pentru instrumente de măsurare a
timpului, piese și accesorii pentru instrumente
cronometrice, piese pentru ceasuri.
16. Cutii pentru pictură (rechizite școlare),
pânză pentru pictură, pensule pentru desen,
pensule pentru aplicarea vopselelor, pensule
de caligrafie, pensule, pasteluri pentru artiști,
suporturi pentru șevalete, seturi de pictură pentru
copii, seturi de pictură pentru artiști, truse de
desen, planșe pentru desen, planșete de desen,
planșete pentru desen (articole pentru pictură),
planșete pentru schițe, planșe pentru acuarele,
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pânză de calc, pânze pentru pictură, pânze
pentru artiștii plastici, pasteluri pe bază de
ulei, pasteluri, paravane pentru desen, palete
de culori, materiale plastice pentru modelaj,
materiale pentru artiști plastici, materiale de
modelare pentru artiști plastici, lut polimeric
pentru modelare, imprimeuri pe pânze, hârtie
pentru desen, hârtie de uz artistic, hârtie cu
strat cretat, echipament pentru arte, mesteșuguri
și de modelare, cărți de desenat sau de scris,
cărți de desen, acuarele, pensule de pictat, tăvi
(țe) pentru pictat și zugrăvit, cărți de pictură,
șevalete pentru pictură, șabloane pentru pictură
pe față, hârtie xuan pentru pictură și caligrafie
chineză, mănuși cu care se aplică culoarea în
pictură, truse de pictură pentru arte plastice
și lucru manual, suporturi pentru amestecat
acuarele, palete pentru umezirea acuarelelor,
cutii cu acuarele pentru copii, șevalete, pensule
pentru decoratori, pensule pentru artiști plastici,
pensule pentru caligrafia shodo, cutii pentru
vopsele și pensule, role de bambus utilizate
ca suporturi pentru pensule de scris, mânere
din plastic pentru pensule și perii de vopsit,
pensule de scris pentru caligrafie la sol, vase
de curățat pensulele de scris, clipsuri magnetice
pentru suporturi de pensule, suporturi pentru
agățat pensule de scris, vase de curățat pensule
de caligrafie, suporturi pentru pensule de scris,
carduri cu mostre de culori, materiale tipărite
sub formă de eșantioane de culori, desene,
teuri (desen), desene grafice, benzi desenate,
dreptare pentru desen, creioane de desen,
cretă de desen, blocuri de desen, cartoane
pentru desen, cerneală pentru desen, furnituri
pentru desen, instrumente pentru desen, rigle
pentru desen, teuri pentru desen, echere pentru
desen, șabloane pentru desen tehnic, rigle
pentru desen tehnic, pantografe (instrumente
de desen), imprimeuri cu desene animate,
reviste bulevardiere cu desene, reviste de benzi
desenate, reviste de benzi desenate, piuneze
pentru planșe de desen, stilouri de desen
cu tuș, raportoare ca instrumente de desen,
șabloane curbate (instrumente de desen), ace
de trasat pentru desen, portrete sub formă de
desene, imagini sub formă de desene, tocuri
pentru desene sau schițe, tipare de croitorie
pentru desenat, cărți de răzuit pentru desenat,
reviste cu benzi desenate manga, trasatoare de
unghiuri (instrumente pentru desen), triunghiuri
folosite ca instrumente de desen, instrumente de
desen pentru tabla școlară, materiale de desen
pentru table școlare, tăvițe pentru păstrarea
instrumentelor de desen, dispozitive de ghidare
unghiulară (instrumente pentru desen).
20. Accesorii metalice pentru expunere
(mobilier), accesorii nemetalice pentru magazin,

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

de afișare, rame pentru panouri indicatoare,
semne gonflabile din plastic, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblare panouri
de expunere (mobilier), seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblare vitrine
(mobilier), seturi de piese (vândute împreună)
pentru asamblarea standurilor de prezentare
(mobilier), sisteme de afișare, standuri cu
rame pentru expoziții (nemetalice), standuri de
expoziție (nemetalice, altele decât structurile),
standuri de expunere asamblate, standuri de
expunere de uz universal, standuri de expunere
prevăzute cu componente structurale din metal,
standuri de mărfuri (nemetalice), standuri de
prezentare, standuri de prezentare asamblate,
standuri de prezentare nemetalice, standuri de
prezentare pentru afișe, standuri de prezentare
pentru mărfuri, standuri de prezentare pentru
vitrinele magazinelor, standuri de prezentare
pentru vânzare de produse, standuri de
prezentare portabile pentru reclame, standuri
de prezentare verticale portabile, standuri
metalice de prezentare, standuri publicitare
din carton, standuri transportabile nemetalice
de prezentare (altele decât structuri), suport
pentru broșuri (mobilier), suporturi cu mai
multe poziții (mobilier), suporturi de prezentare
acrilice, suporturi de prezentare pentru plăci
de surf, suporturi din lemn pentru panouri
indicatoare, suporturi din plastic pentru sigle
de firme, suporturi pentru bagaje ca piese de
mobilier, suporturi pentru broșuri (sub formă
de mobilier), suporturi pentru cărți de bucate,
suporturi pentru expunerea materialului de
prezentare, suporturi pentru gantere, suporturi
pentru materiale de prezentare (mobilier),
suporturi pentru peruci, suporturi pentru reviste,
suporturi pentru tejghele, suporturi pentru
utilizări multiple (mobilier), suporturi pentru
ziare, suporturi pentru șei, suporturi pivotante
(mobilier), suporturi rotative (mobilier), suporturi
transparente din plastic pentru ecusoane, tabele
de marcaj, table de jetoane cu litere (tablouri
de afișare goale), table de scris cu cretă,
pentru expunere, table pentru prezentări, table
pentru prezentări sub formă de mobilier, table
școlare magnetice folosite la prezentări, tejghele
de prezentare (neelectrice), tejghele pentru
expunere, tăblițe din lemn sau materiale plastice,
tăvi pentru tastatura de calculator, tăvi sub
formă de mobilier de expunere în magazine,
unități (mobilier) pentru prezentarea lucrărilor
de literatură, unități de expunere folosite în
scopuri promoționale, unități de expunere pentru
prezentări, unități de prezentare asamblate
(mobilier), unități (mobilier) pentru prezentarea
articolelor de papetărie, vitrine, vitrine de
expoziție, vitrine de prezentare, vitrine de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/01/2023

prezentare (altele decât vitrinele frigorifice),
vitrine pentru expunerea mărfurilor, vitrine pentru
prezentare, cuști și paturi pentru animale,
cuști pentru animale de companie, așternuturi
pentru pisici, canapele pentru animale de
companie, case de joacă pentru animale de
companie, ceară gofrată pentru stupi, cotețe
pentru animale, coșuri de dormit pentru animale
domestice, nu din metal, coșuri pentru câini,
coșuri pentru pisici, cuibare, culcușuri gonflabile
pentru animale de companie, cuști pentru
câini, căsuțe pentru animale de companie,
căsuțe pentru păsări, culcușuri pentru animale,
culcușuri pentru animale de companie, culcușuri
pentru animale de interior, culcușuri portabile
pentru animale de companie, cutii de cuibare
pentru animale, cuști pentru animale de
companie, cuști pentru câini, fundații de fagure
pentru stupi, iesle cu grătar pentru furaje, mese
pentru periat animale de companie, miez tip
fagure, mobilier pentru animalele de companie,
padocuri portabile, paturi pentru animalele de
companie, paturi pentru câini, paturi pentru
păsări, perne pentru animale de companie,
perne pentru căptușit cuști de transportat
animale de companie, perne pentru căptușit
cuști pentru animale de companie, rafturi de
stupi, rame pentru stupi, ceară gofrată pentru
stupi, rafturi de stupi, stupi de albine, stâlpi
de zgâriat pentru pisici, trape de acces pentru
câini/pisici nemetalice sau din zidărie, trape
pentru pisici din materiale nemetalice, accesorii
din plastic pentru scări, adaptor de stivuire
(accesorii nemetalice), agățătoare de oglinzi, nu
din metal, agățătoare de perete din materiale
nemetalice, ansambluri de arcuri (nemetalice)
pentru introducere în perne, ansambluri de arcuri
(nemetalice) pentru introducere în saltele, araci
din lemn tare, araci nemetalici pentru grădină,
arcuri confecționate în principal din plastic,
balamale nemetalice, balamale nemetalice cu
acționare prin arc, balamale nemetalice cu arc,
balamale pentru podea, nu din metal, balamale,
care nu sunt din metal, balustrade pentru cadă,
care nu sunt confecționate din metal, bare
de duș, bare de plastic pentru scări, bare de
prindere pentru căzi de baie, nu din metal,
bare de prindere pentru duș, nu din metal,
bare maner, nemetalice, bare pentru draperii de
duș, bene de gunoi, nemetalice, altele decât
pentru uz medical, bețișoare din lemn pentru
bomboane sau înghețată, bobine (care nu sunt
din metal, mecanice sau constituie piese pentru
mașini), bobine din lemn (pentru fire, mătase,
șnur), bobine nemetalice (altele decât piesele
de mașini sau aparate), bolțuri de ancorare, nu
din metal, bolțuri de ancorare, nu din metal,
destinate utilizării la construirea podurilor, brățări

de identificare pentru spitale (nemetalice), brățări
de identificare, nemetalice, cale pentru roți, nu
din metal, capace mobile pentru chiuvete, capre
de tăiat cu ferăstrăul, nu din metal, capră de tăiat
lemne, carlige nemetalice pentru baie, cârlige cu
șurub, nu din metal, cârlige de agățare a pozelor,
nu din metal, cârlige de siguranță, nu din metal,
cârlige nemetalice, cârlige nemetalice pentru
decorațiuni de perete (gen tapiserii, covorașe),
cârlige nemetalice pentru prosoape, cârlige
nemetalice pentru trapeze, cârlige pentru agățat
genți, nu din metal, cârlige pentru cortina de
duș, cârlige pentru prosoape, nemetalice, agrafe
pentru bastoane, din materiale nemetalice, benzi
canelate (nemetalice) pentru fixarea ecranelor
pe pereți, benzi canelate (nemetalice) pentru
fixarea flipcharturilor pe pereți, benzi canelate
(nemetalice) pentru fixarea polițelor pe pereți,
benzi canelate (nemetalice) pentru fixarea
tablelor de desenat pe pereți, benzi canelate
(nemetalice) pentru fixarea tablelor de scris pe
pereți, benzi canelate (nemetalice) pentru fixarea
șevaletelor pe pereți, bolț de arc, nu din metal,
bolțuri de arc din plastic, bolțuri de stripare
(nemetalice), bolțuri nemetalice cu autofiletare,
bride de fixare din materiale nemetalice, bujii
nemetalice cu autofiletare, buloane nemetalice,
buloane pentru piatră, nu din metal, butoane
de rotire (elemente de fixare) nu din metal,
bușoane nemetalice (cepuri), capace de piuliță
decorative (nemetalice), capace din plastic
de protecție cu auto sigilare utilizate pentru
piulițe, capace din plastic de protecție cu
auto închidere utilizate împreună cu șuruburi,
capse (dispozitive de fixare) din plastic pentru
construcții din cort, clame (nemetalice) pentru
fixarea marchizelor, cleme confecționate din
plastic, cleme de plastic pentru sigilarea pungilor,
cleme din plastic pentru sigilarea pungilor, cleme
nemetalice, cleme pentru prinderea covoarelor
pe trepte (nemetalice), cleme, nu din metal,
pentru sigilarea pungilor, coliere de balama din
materiale nemetalice, cuie de fixare, altele decât
cele din metal, dispozitive de fixare pentru țevi,
conectori și suporturi, nu din metal, cuie fără
floare (știfturi), nu din metal, cuie nemetalice,
cuie spintecate, nu din metal, cupe de șurub,
nu din metal, dibluri de plastic pentru perete,
dibluri nemetalice, dibluri nemetalice pentru
fixarea tablourilor în perete, dibluri, nu din
metal, dispozitive de fixare ascunse realizate
din materiale nemetalice, dispozitive de fixare
cu filet nemetalice, dispozitive de fixare cu filet,
nemetalice, dispozitive nemetalice de ancorare,
dopuri de mascare, nu din metal, dopuri
nemetalice, mijloace de fixare pentru cabluri,
conectori și suporturi, nu din metal, elemente de
fixare a butoanelor de acționare (nemetalice),
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elemente de fixare arhitectonice confecționate
din materiale nemetalice, elemente de fixare
cu filet, realizate din plastic, elemente de
fixare cu nituri îngropate confecționate din
materiale nemetalice, elemente de fixare din
plastic, fișe de fixare, nu din metal, inele
filetate nemetalice, inserții filetate, nu din
metal, manșoane expansive, nu din metal,
pentru fixarea șuruburilor, manșoane filetate
nemetalice, monturi pentru perii, mânere rotunde
pentru plăci frontale (nemetalice), nituri de plastic
cu filet, nituri fabricate din materiale plastice,
nituri filetate nemetalice, nituri industriale din
materiale nemetalice, nituri nemetalice, ochi
de șurub (care nu sunt din metal), pioneze
nemetalice pentru tapițerie, pitoane, nemetalice,
piulițe (încuietori), nu din metal, piulițe de
plastic cu filet, piulițe filetate, nu din metal,
piulițe nemetalice, piulițe nemetalice (elemente
de fixare), piulițe-fluture nemetalice, piuneze
(nemetalice), știfturi filetate, nu din metal, știfturi
metalice cu cap și gaură pentru cui spintecat, nu
din metal, șuruburi autoperforante în materiale
nemetalice, șuruburi cu cap cu ochi sferic (nu
din metal), șuruburi cu cap găurit, nu din metal,
șuruburi cu cap nemetalice, șuruburi cu inel
nemetalice, șuruburi cu tijă cu cap de cheie
frontală, nu din metal, șuruburi de fixare, nu
din metal, șuruburi de plastic cu filet, șuruburi
nemetalice, șuruburi nemetalice autoperforante,
șuruburi nemetalice cu autofiletare, șuruburi
nemetalice cu autofixare, șuruburi pentru cadru
rectangular, din materiale nemetalice, șuruburi
pentru fixare, nu din metal, șuruburi în u
(nemetalice), tije filetate, nu din metal, șuruburi
pentru lemn nemetalice, șuruburi pentru lemn,
nemetalice, catarge portabile pentru arborat
steaguri, nu din metal, cepuri (nemetalice)
pentru căzi, clame ajustabile (nemetalice), clanțe
din lemn, cobilițe, componente de acoperire
pentru colțuri, nu din metal, corniere din
plastic, covorașe, detașabile, pentru chiuvete,
cuie pentru încălțăminte, nu din metal, cutii
nemetalice pentru distribuire de prosoape de
hârtie, discuri și plăci de suport, nu din
metal, distanțiere din plastic folosite împreună
cu panourile sandviș, distanțiere pentru plăci,
distribuitoare de bilete de stat la rând,
distribuitoare de pungi pentru excremente de
câini, nemetalice, doage din lemn, dopuri de
cadă din materiale nemetalice, dopuri din lemn
de închidere a robinetului, dopuri din plastic de
închidere a robinetului, dopuri pentru chiuvete,
nemetalice, dopuri pentru chiuvete, nu din
metal, dopuri pentru căzi, nemetalice, dopuri
pentru dușuri, nemetalice, dopuri pentru tuburi
(nemetalice), elemente nemetalice de protecție
pentru arbori (tuburi), elemente nemetalice de

protecție pentru copaci, etichete din lemn pentru
plante, etichete din plastic, etichete din plastic
pentru urechile vitelor, garnituri pentru uși, porți
și ferestre, nu din metal, etichete din plastic
pentru identificare plante, etichete din plastic
sau cauciuc de cusut pe îmbrăcăminte, etriere
de întindere, nu din metal, evantai de mână,
evantaie de mână, evantaie pliabile de mână,
flori realizate din batoane de trestie, forme
confecționate din materiale plastice pentru rame
de fotografii, forme confecționate din înlocuitori
ai lemnului pentru rame de tablou, forme de
plastic pentru fabricarea săpunului destinate
utilizării în producția comercială, tambure
nemecanice nemetalice pentru furtunuri, tobe
de înfășurare, nemetalice, nemecanice pentru
furtunuri, garnituri din material plastic, încuietori
și chei, nu din metal, glisiere suspendate
de plafon din materiale nemetalice, brățări
nemetalice de identificare, pentru spitale,
indicatoare direcție vânt, nu din metal, inele
pentru draperii de duș, inele pentru nas de taur
(nemetalice), inele pentru perdele, lanțuri, nu din
metal, mânere de sertar sub formă de inel, care
nu sunt din metal, mânere de sprijin nemetalice,
mânere din ceramică, mânere din ceramică
pentru dulapuri, sertare și mobilier, mânere din
ceramică pentru sertare, închideri cu inel, altele
decât cele din metal, întinzătoare (nemetalice)
cu filet, mânere din ceramică pentru dulapuri,
mânere din ceramică pentru mobilier, mânere din
lemn pentru sertare, mânere din plastic pentru
sertare, mânere din plastic pentru uși, mânere
din porțelan pentru sertare, mânere din porțelan,
mânere din sticlă, mânere din sticlă pentru
sertare, mânere rotunde din lemn, mânere
pentru sertare, nu din metal, mânere rotunde
pentru uși, din lemn, mânere rotunde pentru
uși, din porțelan, mânere rotunde pentru uși, nu
din metal, mânere sferice din plastic, manșoane
din materiale nemetalice pentru bastoane de
mers, manșoane pentru susținerea conductelor
(plastic), matrițe de plastic pentru fabricarea
săpunului, mosoare nemetalice cu acționare
manuală pentru furtunuri de grădină, muchii
de scări din plastic, mulaje din ipsos pentru
turnarea de materiale ceramice, opritoare din
lemn pentru uși, opritoare pentru dulapuri, nu
din metal, piese de legătură pentru bastoane,
din materiale nemetalice, plăci funerare din
plastic, plăcuțe de identificare de plastic
pentru animale, plăcuțe de identificare pentru
animale, nemetalice, plăcuțe pentru ușă, nu din
metal, plăcuțe protectoare împotriva murdăririi
aplicate pe ușile batante, nu din metal, prăjini
nemetalice, protecții din materiale plastice pentru
chiuvetă, rame nemetalice pentru plăcuțe de
înmatriculare, scuturi de protecție din materiale
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plastice pentru copaci, sisteme nemetalice
de fixare pentru plăcuțe de înmatriculare,
suport pentru prosoape, nu din metal, suporturi
(nemetalice) pentru fixarea de plăci, suporturi de
șervețele (fixe) nemetalice, suporturi nemetalice
pentru agățat furtunuri, suporturi pentru
copaci (nemetalice), suporturi pentru fanioane,
suporturi în consolă din materiale nemetalice
(altele decât pentru construcții), șaibe din
plastic, șine pentru perdele de duș, șaibe
elastice din plastic, știfturi pentru încălțăminte,
nu din metal, suporturi pentru frânghii de
uscat rufe, din lemn sau materiale plastice,
suporturi pentru plante, suporturi suspendate
pentru plante, nu din metal, tacheți pentru
andocare, nu din metal, tambure nemetalice,
nemecanice, pentru furtunuri, tije de sprijin
pentru plante sau copaci, tije pentru scări, tije
pentru suspensie nemetalice pentru atârnarea
articolelor, tipare din plastic pentru utilizare
în cadrul procesului de fabricare de mobilier,
tobe de înfășurare nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri, trapeze nemetalice pentru
ambarcațiuni cu pânze, tăvi nemetalice, tăvi
nemetalice (altele decât cele pentru uz
casnic sau pentru sortarea sau numărarea
numerarului), țăruși nemetalici pentru corturi,
țăruși, nu din metal, pentru plante sau copaci,
ventile, nu din metal, tuburi din plastic care se pot
strânge, goale, ventilatoare pentru uz personal,
care nu sunt electrice, ventuze (accesorii),
ventuze din plastic, verigi confecționate din
materiale nemetalice, vizoare pentru uși, nu
din metal (fără mărire), gheare de animale,
înlocuitori de baga, bambus, bambus neprelucrat
sau semiprelucrat, bastoane de bambus, benzi
de lemn, carapace de broască țestoasă (material
neprelucrat sau parțial prelucrat), benzi de plută,
chihlimbar, bare de chihlimbar sintetic, coarne
artificiale, coarne de animal, coarne de cerb,
coarne de mamifere din familia cervidae, cochilii
de melc de mare, colți de fildeș (material
neprelucrat sau parțial prelucrat), copite de
animale, coral (material neprelucrat sau parțial
prelucrat), coral neprelucrat, corali, corn brut
sau semiprelucrat, dinți de animale, fanoane
brute sau semiprelucrate, fildeș, fildeș (material
neprelucrat sau parțial prelucrat), fildeș brut
sau semiprelucrat, fildeș vegetal, fân onigaya
(material neprelucrat sau parțial prelucrat),
imitații de baga, împletituri de paie, muchii din
paie, oase de animale (material neprelucrat
sau parțial prelucrat), oase de balenă, os de
balenă, paie împletite (cu excepția rogojinilor),
răchită, cochilii de scoici, sidef, sidef brut
sau semiprelucrat, sidef neprelucrat, spumă de
mare, spumă de mare (material neprelucrat sau
parțial prelucrat), stuf (material neprelucrat sau

parțial prelucrat), trestie (material neprelucrat
sau parțial prelucrat), trestie (materiale pentru
împletit), valve (material neprelucrat sau semi-
prelucrat), accesorii (nemetalice) pentru bufete,
accesorii (nemetalice) pentru dulapuri, accesorii
de interior pentru garderobe, accesorii pentru
dulapuri (nemetalice), accesorii pentru mobilier,
care nu sunt din metal, accesorii pentru
pătuțuri (cu excepția lenjeriei de pat), agățătoare
nemetalice pentru depozitare pe rafturi, altare
pentru familii budiste (butsudan), altare shinto
pentru locuințe (kamidana), arcuri sub formă de
accesorii nemetalice pentru tapițerie, articole de
organizare de dulap (piese de mobilier), articole
pentru organizarea hainelor, articole pentru
pătuțuri (cu excepția lenjeriei de pat), așternuturi
japoneze (mobilier), balansoare, balansoare
pentru copii, banchete cu rafturi, banchete pentru
claviaturi de piane electrice, banchete pentru
pian, bancuri de lucru (mobilier), bancuri de
lucru, bănci, bănci (mobile), bănci de lucru
cu menghine (mobilier), bănci de lucru cu
menghine (nemetalice), bănci de picnic, bănci
din metal, bănci pentru teren de golf, bănci
pentru terenurile de sport, benzi decorative
din materiale plastice pentru canturi utilizate
pentru mobilier încastrat, bancuri (mese) de lucru
industriale, bare (nemetalice) pentru rafturile
etajerei, bare pentru rafturi (nemetalice), bare
pentru rafturi (mobilier), baze pentru mese, baze
pentru paturi cu apă (altele decât cele de uz
medical), scaune înalte pentru bebeluși, benzi
de acoperire (nemetalice) pentru acoperirea
îmbinărilor dintre covoarele adiacente, benzi
decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier, benzi decorative din lemn pentru
canturi utilizate pentru mobilier la comandă,
benzi din plastic pentru protejarea marginilor
mobilierului, bibliorafturi pentru depozitarea
revistelor (mobilier), etajere pentru biblioteci,
polițe pentru biblioteci, birou de scris, birouri,
birouri (mobilier), birouri cu rulou, birouri cu
înălțime reglabilă, birouri joase în stil japonez
(wazukue), birouri mobile pentru scris, birouri
modulare (mobilier), birouri portabile, birouri și
mese, bufete auxiliare, bufete rulante (mobile),
bufeturi, butuci (mese pentru măcelari), cadre cu
rafturi, nu din metal (mobilier), cadre din lemn
(mobilier) pentru aparate electronice, cadre din
lemn (mobilier) pentru aparate electrice, cadre
pentru divane, canale pentru rafturi, canapele,
canapele (care sunt extensibile), canapele de
două locuri, canapele extensibile, canapele
de perete, canapele rabatabile, canturi din
plastic pentru mobilă, capre de lemn (mobilier),
căptușeli pentru sertare, nu din metal, carcase
pentru undițe de pescuit, cartoteci (mobilier),
casete pentru chei, casete pentru chei (mobilier),
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plăci de chihlimbar sintetic, scaune de coafor,
combinație de scăunel pentru îngenunchere
și pentru așezat, pentru grădinărit, comode,
comode (mobilier), console (mobilier), console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, console nemetalice
pentru polițe, cârlige nemetalice pentru mobilier,
cărucioare (mobilier), cărucioare de servit ceaiul,
corniere (nemetalice) pentru mobilier, corpuri cu
sertare pentru depozitare (mobilier), corpuri de
birou independente, corpuri de dulapuri, cotiere
pentru mobilă, coveți nemetalice, covorașe
pentru țarcuri de bebeluși, coșuri de dormit
portabile pentru nou-născuți, cufere care nu sunt
din metal, coșuri împletite, cufere nagamochi,
cuiere pentru cravate, curele elastice (părți
componente de canapele), cutii de depozitare
pentru perne (mobilier), cutii de lemn pentru
stocarea jucăriilor, cutii de orez, cutii pentru
jucării (mobilier), cutii pentru trusouri de nou-
născuți (din lemn sau plastic), cutii pentru
unelte (mobilier), dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, dispozitive de fixare nemetalice
pentru rafturi, dispozitive de ghidare pentru
sertare (nemetalice), dispozitive de reazem
pentru genunchi, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), distribuitoare
fixe de șervețele, care nu sunt metalice, divane,
divane cu spații de depozitare, divane din
lemn, divane din plastic, divane din răchită,
divane din stuf, divane din trestie, dulapuri
ca mobilier, dulapuri compartimentate, dulapuri
cu bază, dulapuri cu oglinzi, dulapuri cu
proprietăți ignifuge, dulapuri cu vitrină, dulapuri
cu încuietoare (mobilier), dulapuri de bucătărie,
dulapuri de depozitare, dulăpioare, dulăpioare
cu încuietoare pentru bagaje, dulăpioare
suspendate, dulapuri (mobilier), dulapuri de
depozitare (mobilier), dulapuri de haine, dulapuri
de siguranță, dulapuri de siguranță (mobilier),
dulapuri de siguranță nemetalice (mobilier),
dulapuri de veselă (mobilă), dulapuri din
lemn, dulapuri izolate fonic (mobilier), dulapuri
metalice, dulapuri metalice (mobilier), dulapuri
metalice rezistente la foc (mobilier), dulapuri
murale, dulapuri nemetalice pentru unelte
(goale), dulapuri încastrate, dulapuri nemetalice
rezistente la foc (mobilier), dulapuri pentru arme,
dulapuri pentru articole de ceai (chadansu),
dulapuri pentru calculatoare (mobilier), dulapuri
pentru casierii, din materiale nemetalice,
dulapuri pentru coșurile de gunoi, dulapuri
pentru depozitare (mobilier), dulapuri pentru
depozitarea articolelor, dulapuri pentru discuri
(mobilier), dulapuri pentru dormitor, dulapuri
pentru dosare de carton, dulapuri pentru haine,
dulapuri pentru pantofi, dulapuri pentru papetărie
(mobilier), dulapuri pentru separarea camerei,

dulapuri pentru servicii de ceai, dulapuri pentru
stocarea materialelor, dulapuri pentru unelte din
metal, dulapuri pentru vase, dulapuri pentru
vase (mobilă), dulapuri pentru veselă, dulapuri
prevăzute cu oglindă, dulapuri rezistente la foc,
ecrane (mobilier) pentru folosire ca despărțitoare
de încăperi în birouri, ecrane pentru șeminee
(mobilă), elemente de legătură nemetalice
pentru mobilier, elemente de mobilier, elemente
de perete metalice (mobilier), elemente de
separare individuale (mobilă), etajere, etajere
de birou, etajere pentru chiuvete, etajere pentru
încălțăminte, extensii pentru mese, fețe pentru
dulapuri, fișiere (cartoteci) sub formă de mobilier,
fișiere (mobilier), fotolii, fotolii de tip beanbag,
fotolii in forma de para, fotolii rabatabile, fotolii
rabatabile (mobilier), fotolii umplute cu polistiren
(fotolii pară, fotolii puf), garnituri nemetalice
pentru mobilier, garnituri pentru dulapuri (nu
din metal), ghidaje (dispozitive de culisare)
pentru sertare (nemetalice), ghidaje (dispozitive
de culisare) pentru sertare (articole metalice
pentru mobilier), ghișee pentru bănci, glisiere
pentru sertare (nemetalice), glisoare nemetalice
pentru mobilă, grilaje de siguranță (bariere)
extensibile pentru scări, grilaje de siguranță
extensibile pentru uși, grilaje din lemn, grilaje
nemetalice de protecție pentru bebeluși, copii
și animale de companie (mobilier), grilaje
pentru șemineuri (mobilier), huse adaptate
pentru mobilier, jaluzele de interior și accesorii
pentru perdele și jaluzele de interior, huse
adaptate pentru ramele de la pătuțuri de
copii, huse ajustate, din stofă, pentru mobilier,
huse de protecție pentru mobilier (adaptate),
huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
huse de scaune (adaptate) pentru mobilier,
huse de schimb (ajustate) pentru scaune
(piese de mobilier), huse pentru îmbrăcăminte
(garderobe), huse textile (adaptate) pentru
mobilier, huse textile (ajustate) pentru mobilier,
cutii pentru jucării, kituri de piese (comercializate
în format complet) pentru a fi asamblate
ca mobilier, lăzi de cartofi (mobilier), huse
pentru îmbrăcăminte (garderoburi), învelișuri de
prindere cu plasă din plastic pentru căptușirea
rafturilor, leagăne pentru verandă, lucrări de
ebanisterie, lăzi de depozitare, lăzi de lemn cu
sertare acoperite cu hârtie decorativă, lăzi de
lemn pentru stocarea jucăriilor, lăzi de unelte
(mobilier), lăzi nemetalice pentru unelte (goale),
lăzi pentru scule nemetalice, goale, margini
decorative din plastic pentru canturi utilizate
pentru mobilier, masă pentru ferăstraie (lucrare),
nu din metal, altele decât piesele de mașini,
masă pentru ferăstraie (menghine), nu din metal,
altele decât piesele de mașini, mânere de
sertare (nemetalice), mânere nemetalice pentru
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mobilier, mânere pentru mobilă, din plastic,
mânere rotunde pentru sertare (nemetalice),
material de căptușire din plastic pentru sertare,
materiale din plastic folosite ca muchii pentru
rafturi, materiale profilate pentru mobilier, mese,
mese adaptate pentru a fi folosite de persoanele
cu dificultăți de mobilitate, mese consolă, mese
cu banchete, mese cu înălțime reglabilă, măsuțe,
măsuțe auxiliare, măsuțe de ceai, măsuțe
de toaletă, măsuțe pentru computere, măsuțe
pentru mașini de scris, măsuțe portabile de
pus în poală, mese cu piedestal, mese cu
suport, mese de bucătărie, mese de camping,
mese de conferință, mese de lucru, mese de
lucru pentru proiectanți, mese de lucru pentru
tâmplari, mese de masaj, mese de picnic,
mese de proiectare, mese de scris, mese
de scris pentru birouri, mese de scris sau
citit pentru stat în picioare, mese (mobilier),
mese de tapițare, mese de toaletă, mese de
toaletă (mobilier), mese de toaletă cu oglinzi
formate din trei părți, mese decorative, mese
din marmură, mese din metal, mese din mozaic,
mese joase în stil japonez (zataku), mese
laterale, mese pentru birouri, mese pentru
case de marcat, mese pentru computer, mese
pentru desen (mobilier), mese pentru grădină,
mese pentru schimbarea scutecelor, mese
pentru săli de mese, mese pliante, rafturi de
mobile, mobile care se pot transforma în pat,
mobile de birou, mobilă antichizată, mobilă
cu pat încorporat, mobilă curbată, mobilă din
bambus, mobilă pentru vivarii, mobilă stil antic,
reproducere, mobilă superpozabilă, mobilă și
mobilier, accesorii pentru baie sub formă de
mobilier, distribuitoare de prosoape de hârtie
(fixe, nu din metal), distribuitoare nemetalice de
hârtie igienică, distribuitoare nemetalice fixe de
șervețele, dulapuri de farmacie, dulapuri pentru
baie, dulapuri pentru baie incluzând lavoare,
dulapuri pentru chiuvete, dulapuri pentru toaletă,
mobilier baie, mobilier de baie, mobilier de baie
modular, mobilier din materiale plastice pentru
baie, mobilă de toaletă incluzând lavoare, oglinzi
de baie, oglinzi pentru bărbierit, scaune de
baie pentru bebeluși, scaune de baie portabile
pentru bebeluși, destinate utilizării în cada
de baie, scaune pentru baie, scaune pentru
duș, scăunele pentru baie, suporturi pentru
prosoape (mobilier), mobilier, mobilier adaptat
pentru persoanele cu dificultăți motorii, mobilier
capitonat, mobilier casnic confecționat din lemn,
mobilier combinat, mobilier confecționat din
material plastic, mobilier confecționat în principal
din sticlă, mobilier convertibil tapițat, mobilier
cu rafturi pentru perete, mobilier de bucătărie,
mobilier de bucătărie cu înălțime reglabilă,
mobilier de exterior, mobilier de grădină, mobilier

de grădină din aluminiu, mobilier de grădină
din lemn, mobilier de grădină din metal,
mobilier de interior, mobilier de laborator,
mobilier de laborator (altul decât cel special
adaptat), mobilier de uz casnic, mobilier de
uz industrial, mobilier din lemn, mobilier din
materiale plastice, mobilier din oțel, mobilier
din piele, mobilier din plastic pentru grădină,
mobilier din ratan, mobilier din sticlă, mobilier din
înlocuitori ai lemnului, mobilier din stuf, mobilier
din tuburi de oțel, mobilier folosit în săli, mobilier
gonflabil, mobilier integrat, mobilier metalic,
mobilier metalic de birou, mobilier metalic și
mobilier pentru camping, mobilier nemetalic
(altul decât cel special confecționat pentru uz
medical sau de laborator), mobilier pentru acvarii
de interior, mobilier în miniatură confecționat
din fibră de lemn, mobilier în miniatură
confecționat din lemn, mobilier încastrat, mobilier
încastrat pentru bucătărie, mobilier încastrat
pentru dormitor, mobilier pentru arhivare,
mobilier pentru 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 computer, mobilier pentru copii,
mobilier pentru curte interioară, mobilier pentru
depozitare, mobilier pentru dormitor, mobilier
pentru persoane cu handicap fizic, cu mobilitate
redusă și invalide, mobilier pentru saune,
mobilier pentru sere, mobilier pentru săli (de
spectacole, de conferințe), mobilier pentru terarii
de interior, mobilier pentru toalete publice,
mobilier pentru vestiare, mobilier pentru zonă
de relaxare, mobilier rabatabil pentru șezut,
mobilier pentru șezut, mobilier realizat din șipci,
mobilier transformabil, mobilier vechi, mobilier
școlar, oglinzi (sticlă argintată), module metalice
demontabile (mobilier), module mobile de
bar (mobilier), module nemetalice demontabile
(mobilier), muluri pentru mobilier, module
pentru depozitare (mobilier), mușamale pentru
schimbarea bebelușilor, noptiere, noptiere
pentru pat, obloane de interior, organizatoare
pentru sertare, ornamente din plastic extrudat
pentru mobilier, otomane, panou de lipire
tapet (mese), panouri de lemn pentru
mobilier, panouri de mobilier, panouri de stuf,
panouri decorative din lemn (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), panouri despărțitoare
mobile (mobilier), panouri despărțitoare din lemn
pentru mobilier, panouri despărțitoare pentru
mobilier, panouri pentru chei (mobilier), panouri
pentru mobilier, panouri pentru partea din spate
(piese de mobilier), panouri separatoare, panouri
sub formă de mobilier, panouri sub formă
de piese de mobilier, paravane antiscântei
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pentru șemineuri, paravane (mobilier), paravane
(mobilier) pentru birouri, paravane de protecție
din materiale rezistente la foc, de uz menajer,
paravane de protecție din materiale rezistente
la foc, pentru uz casnic (mobilier), paravane
de protecție pentru șemineuri (cămine),
paravane de uz menajer pentru foc, paravane
despărțitoare (mobilier), paravane din metal
(mobilier), paravane mobile (mobilier), paravane
orientale cu un singur panou (tsuitate), paravane
pliante orientale (byoubu), paravane portabile
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
paravane simple (mobilier), partiții de birou
mobile, paturi, așternuturi, saltele și perne,
partiții mobile (mobilier), paturi, saltele, perne
şi pernuţe, paturi-canapea, pereți despărțitori,
pereți despărțitori (mobilier), pereți despărțitori
detașabili (mobilier) din metal, pereți despărțitori
din plastic (mobilier), pereți despărțitori glisanți
(pereți despărțitori mobilier) pentru încăperi,
pereți despărțitori metalici (mobilier), pereți
despărțitori nemetalici (mobilier) confecționați
din panouri cu dispozitive de prindere, pereți
despărțitori sub formă de mobilier, pergole
(mobilier), perne de protecție, nu din metal,
pentru picioare de scaun, perne pentru podea
japoneze (zabuton), perne pentru scaune, perne
pentru scaune ca piese de mobilier, picioare
(nemetalice) pentru mobilier, picioare de masă,
picioare de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă,
piedestaluri, piedestaluri (mobilier), piese de
asamblare pentru mobilier, piese de mobilier,
piese de mobilier nemetalice, piese pentru
dulapuri (nemetalice), piese pentru sisteme de
rafturi (nemetalice), plane de lucru, platforme
pentru schimbarea scutecelor montate în perete,
platouri pentru cizme (mobilier), plăci frontale
de dulapuri, plăci frontale pentru sertare,
polițe, porți de siguranță pentru uși sau scări,
premergătoare pentru bebeluși, premergătoare
pentru copii, protecții antistrănut, protecții din
fetru pentru picioare de mobilier, protecții pentru
mobilier, pufuri (mobilier), pupitre, rafturi, rafturi
ca mobilier metalic, rafturi confecționate din
metal (mobilier), rafturi de depozitare, rafturi
de depozitare (mobilier), rafturi de depozitare
mobile (mobilier), rafturi de depozitare
nemetalice (mobilier), rafturi de depozitare
pentru echipamente de fitness, rafturi de
depozitare pentru haltere, rafturi de depozitare
pentru lemne de foc, rafturi de depozitare
pentru obiecte de artă, rafturi de mobilă, rafturi
de perete (structuri) din materiale nemetalice,
rafturi de perete nemetalice (mobilier), rafturi
(mobilier) confecționate în principal din lemn,
utilizate pentru depozitare, rafturi (mobilier)
confecționate în principal din plastic, utilizate

pentru depozitare, rafturi (mobilier) din lemn,
rafturi (mobilier) pentru butoaie, rafturi de
perete (structuri) din metal, rafturi de stocare
metalice transportabile (mobilier), rafturi de
stocare nemetalice transportabile (mobilier),
rafturi din lemn (mobilier), rafturi din materiale
nemetalice (mobilier), rafturi din plastic pentru
unelte, rafturi metalice, rafturi metalice (mobilier),
rafturi modulare (mobilier), rafturi înclinate,
rafturi nemetalice (mobilier), rafturi nemetalice
(mobilier) pentru depozitare, rafturi pentru
alimente, rafturi pentru birou (mobilier), rafturi
pentru comercializare la set, rafturi pentru
consignație (mobilier), rafturi pentru depozitare,
rafturi pentru depozitarea gheții (mobilier), rafturi
pentru dulapuri de îndosariere (mobilă), rafturi
pentru vinuri (mobilier), rafturi pliante, rafturi
prefabricate (mobilier), rafturi sub formă de cutii,
rafturi sub formă de mobilier confecționat din
materiale nemetalice, rame, rafturi suspendate
pentru depozitare (mobilier), rafturi utilizate
ca piese de mobilier pentru copii, rastele
pentru arme, rechizite de birou (mobilier),
rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat în
poziție șezând, rezemătoare de cap gonflabile,
rezemătoare de picioare, role (rotile), nu din
metal, role de direcție provizorii, rotile, rotile de
plastic, saloane (mobilier), saltele de schimb,
saltele reutilizabile pentru schimbat scutece,
scaune, scaune adaptate pentru a fi folosite de
persoanele cu dificultăți de mobilitate, scaune
adaptate pentru bebeluși, scaune ca mobilier de
birou, scaune cu ax, scaune cu bază, scaune
cu roți pivotante, scaune cu spătar rabatabil,
scaune de birou, scaune de conferință, scaune
de copii, scaune de lucru, scaune de lucru
pentru persoane cu handicap fizic și cu mobilitate
redusă, scaune de masă pentru bebeluși,
scaune de susținere, scaune din metal, scaune
ergonomice, scaune ergonomice fără spătar cu
reazem pentru genunchi, scaune ergonomice
pentru masajul pe scaun, scaune fără picioare
în stil japonez (zaisu), scaune gonflabile,
scaune gonflabile flotabile, scaune joase fără
cotiere așezate în fața șemineului, scaune
pe cadre cu patine, scaune pentru banchet,
scaune pentru baruri, scaune pentru bebeluși,
scaune înalte, scaune înalte (mobilier), 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, scrinuri, scrinuri (mobilier), scurgătoare
pentru vase (mobilă), scuturi pentru șemineu
(mobilier), scăunele pentru pescuit, scăunele-
leagăn, separatoare metalice pentru rafturi
(piese de mobilier), separatoare pentru rafturi
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(nemetalice) sub formă de piese de mobilier,
separatoare pentru sertare, separatoare rafturi
(nemetalice), sertare (piese de mobilier), sertare
de bani nemetalice, sertare metalice (piese
de mobilier), sertare pentru mobilier, sertare
pentru stocarea cartelelor și a cardurilor, seturi
de mobilier cu trei piese pentru salon, seturi
de piese (vândute împreună) pentru asamblare
articole de mobilier, paravane de protecție pentru
șeminee, șezlonguri, șezlonguri de plajă cu
acoperiș împletit, șezlonguri pentru bronzat,
socluri pentru ghivece de flori, sofale, standuri
pentru lavoare (mobilier), standuri pentru ziare,
stative pentru sticle, stații de lucru (mobilier),
stații de lucru pentru calculator (mobilier), stații
de lucru pentru calculator personal (mobilier),
șezlonguri pentru plajă, șezlonguri pentru
transatlantice, șezlonguri pentru tratamente
cosmetice, șezlonguri prevăzute cu apărătoare
de vânt, șifonier, șifoniere, șine nemetalice
pentru sertare, stelaje pentru plante, stelaje
de sticle, suport pentru imprimantă, suport
pentru spate portabil pentru folosirea la scaune,
suporturi audio (mobilier) pentru utilizare cu
echipamente audio, suporturi cu rotile (mobilier),
suporturi de arme, montate pe perete, suporturi
de carte, suporturi de covor pentru protejarea
picioarelor de mobilier, suporturi de cărți,
suporturi de cărți (mobilier), suporturi de mobilier
nemetalice, suporturi de raft metalice (piese de
mobilier), suporturi (mobilier) pentru acvarii de
interior, suporturi (mobilier) pentru televizoare,
suporturi de raft nemetalice, suporturi de
raft nemetalice (piese de mobilier), suporturi
de scule montate pe perete, suporturi de
umbrele, suporturi destinate utilizării pentru
susținerea meselor, suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilier, suporturi nemetalice pentru
mobilă, suporturi nemetalice pentru rafturi (piese
de mobilier), suporturi nemetalice pentru unelte,
montate pe perete, suporturi pentru brațe,
suporturi, nu din metal, pentru susținerea
meselor, suporturi pentru chei (mobilier),
suporturi pentru cărți, suporturi pentru difuzoare
(mobilier), suporturi pentru flori, suporturi
pentru flori, pentru ceremonii, suporturi pentru
kimono, suporturi pentru mașini de calcul,
suporturi pentru oglindă, suporturi pentru
scaun reglabile, suporturi pentru schimbarea
bebelușilor, suporturi pentru scrisori (mobilier),
suporturi pentru sprijinirea brațelor, în stil
japonez (kyosoku), suporturi pentru telefoane
(mobilier), suporturi pentru telefon (mobilier),
suporturi pentru umbrele, suporturi pentru
umbrele de soare, suprafețe de lucru, suprafețe
de lucru (piese de mobilier), suprafețe de lucru
portabile (mobilier), suprafețe de lucru sub

formă de mobilier, suprafețe de scris portabile
(mobilier), tabele de index de carton, tablouri de
agățat chei, tăblii masă, taburete, taburete cu
ax, taburete mobile (mobilier), taburete pentru
picioare, taburete pentru picioare, montate în
perete, tapițerie pentru scaune, tejghele (mese),
tejghele (mobilier), tejghele de lucru (mobilier),
tetiere (mobilă), măsuțe de toaletă, țarcuri
(pentru copii), țarcuri de copii, țarcuri pentru
bebeluși, 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 cu
suport (mobilier), unități de depozitare (mobilier),
unități de colț (mobilier), unități de bucătărie,
unități cu sertare, unități (mobilier), trepiede
(mese pentru ferăstrău), umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier) și
cârlige pentru îmbrăcăminte, agățătoare pentru
pălării din materiale nemetalice, agățători pentru
haine, bare pentru haine, bare pentru haine, din
materiale nemetalice, busturi de croitorie, busturi
pentru croitorie, cuiere de haine, cuiere de
haine (cârlige montate pe perete) (nemetalice),
cuiere de haine (mobile), cârlige de agățat
(pentru haine) din materiale nemetalice, cârlige
de cuier nemetalice, cârlige de haine (suporturi)
(nemetalice), cârlige nemetalice pentru bare de
haine, cârlige pentru bare de haine, cârlige
pentru îmbrăcăminte, cuiere de haine (mobilier),
cuiere de pălării din metal, cuiere pentru
paltoane, huse pentru haine, organizatoare
de agățat în dulapuri, portmantouri, suport
de pălării (mobilier), suporturi cu bare pentru
haine, agățătoare pentru suporturi de pălării
nemetalice, suporturi pentru haine, suporturi
pentru haine (mobilier), suporturi pentru pălării,
umerașe de haine nemetalice, îmbrăcăminte
pentru cuiere nemetalice (cârlige), șine pentru
îmbrăcăminte, umerașe (suporturi pentru haine),
nu din metal, umerașe parfumate, umerașe
pentru haine (umerașe pentru paltoane),
umerașe și cuiere pentru haine, unități pentru
cocktailuri (mobilier), unități pentru perete
(mobilier), unități pentru picnic (mobilier), unități
sub formă de soclu (mobilier), uși de dulapuri,
uși de mobile, uși din materiale nemetalice
pentru mobilier, uși din metal pentru mobilier,
uși din plastic pentru mobilier, uși din sticlă
pentru mobilier, uși fabricate din sticlă pentru
mobilier, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
uși glisante pentru mobilier, uși glisante pentru
șifonier, uși pentru garderobă, uși pentru
mobilier, uși prefabricate din lemn pentru
mobilier, uși prefabricate din metal pentru
mobilier, uși rabatabile (nemetalice) piese de
mobilier, uși rabatabile din metal (piese de
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mobilier), uși transparente (cu cadru de metal)
pentru mobilier, uși transparente (nemetalice)
pentru mobilier, uși transparente din sticlă pentru
mobilier, vestiare (mobilă), zăvoare pentru
mobilă, nu din metal, automate nemetalice
pentru folii de protecție a capacului de toaletă
(fixe), bidoane de plastic pentru depozitare,
bidoane de lapte (nemetalice), butelii (recipiente)
nemetalice pentru aer comprimat sau aer
lichid, butelii pentru gaz, nu din metal, butoaie
nemetalice (nu pentru uz casnic sau bucătărie),
butoaie pentru apă de ploaie, nu din metal,
canistre de benzină, nemetalice, canistre pentru
combustibil (nemetalice), canistre, nu din metal,
capace pentru recipiente, capsule (recipiente
nemetalice), capsule ale timpului nemetalice,
caschete confecționate din sidef, casete
confecționate din răchită, casete confecționate
din stuf, casete din celuloid, 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, căzi
de lemn (nu căzi de baie), cisterne de apă din
material plastic, cisterne de apă din plastic de
uz casnic, cisterne de apă din plastic, destinate
utilizării în agricultură, cisterne de apă din plastic
de uz industrial, cofraje de ouă, din plastic,
cofraje din plastic pentru ouă, componente din
plastic pentru recipiente de ambalat, containere
(nemetalice) pentru manevrarea produselor
(altele decât cele de uz casnic sau de bucătărie),
containere (nemetalice) pentru ambalarea la
butoiaș a băuturilor, containere cu încuietoare
rezistente la foc, containere flexibile din plastic
pentru stocarea lichidelor, containere flotante
nemetalice, containere nemetalice, containere
nemetalice pentru transport, coșuri adaptate
pentru a permite degradarea rapidă a materiei
organice (nemetalice), coșuri concepute pentru
a permite degradarea rapidă a materiei organice
(nemetalice), coșuri de compost din materiale
nemetalice, coșuri de reciclare nemetalice de uz
comercial, coșuri din bambus de uz industrial,
coșuri din plastic (altele decât coșurile de gunoi),
coșuri din plastic (mari) pentru uz industrial,
coșuri din plastic pentru fabricarea compostului,
coșuri pentru reciclare (nemetalice), coșuri
nemetalice (altele decât coșurile de gunoi),
cutii asamblate pentru ambalat (lemn), cutii
asamblate pentru ambalat (plastic), cutii care
pot fi stivuite, din fibră comprimată, cutii
care pot fi stivuite, din fibră vulcanizată, cutii
cilindrice, nu din metal, cutii confecționate din
lemn căptușit cu hârtie, cutii confecționate din
materiale plastice laminate, cutii cu încuietoare,
nu din metal, cutii de ambalare confecționate
din lemn, cutii de ambalat pliate (lemn), cutii

de ambalat pliate (plastic), cutii de colectare
(nemetalice), cutii de depozitare (lemn), cutii
de depozitare (plastic), cutii de lemn pentru
sticle, cutii de plastic decorative, cutii de plastic
pentru articole de petrecere, cutii de siguranță,
nu din metal, cutii decorative de lemn, cutii
din lemn, cutii din lemn care pot fi stivuite,
cutii din lemn pentru depozitare, cutii din lemn,
pentru ambalare industrială, cutii din lemn
sau din materiale plastice, cutii din materiale
plastice pentru ambalat, cutii din plastic, cutii
din plastic (mari) pentru uz industrial, cutii
din plastic pentru ambalat, cutii din plastic
care pot fi stivuite, cutii nemetalice pentru
unelte (goale), cutii pentru depozitare, nu din
metal, dispozitive de închidere pentru recipiente
(nemetalice), cutii pentru donații (altele decât
cele din metal), cutii pentru medicamente,
cutii pentru sticle, nemetalice, cutii pentru
stivuit (din plastic), cutii pentru stivuit (lemn),
cutii pentru transport nemetalice, cutii pliabile
pentru ambalaje (lemn), cutii pliabile pentru
ambalaje (plastic), cutii portabile (recipiente)
din lemn, cutii portabile (recipiente) din plastic,
dispozitive în formă de cutii de transportat
animale, distribuitoare de hârtie de toaletă,
fixe, nu din metal, distribuitoare de șervețele
(fixe) care nu sunt din metal, distribuitoare
fixe, nemetalice, de pungi pentru excremente
de câini, dopuri din lemn pentru recipiente
utilizate la împachetarea bunurilor industriale,
dopuri din plastic pentru recipiente utilizate la
împachetarea bunurilor industriale, dulăpioare
cu plasă împotriva insectelor pentru alimente,
dulăpioare nemetalice pentru alimente, garnituri
pentru colțuri (nemetalice) pentru recipiente,
huse, nemetalice, speciale pentru manipularea și
transportul buteliilor de aer comprimat, închideri
combinate pentru recipiente (nemetalice și nu
pentru uz casnic sau bucătărie), gabarite de
încărcare, nemetalice, pentru cale ferată, lăzi
și palete, nu din metal, inserții din plastic
ajustate destinate utilizării ca și căptușeli pentru
containere, inserții din plastic destinate utilizării
ca și căptușeli pentru containere, jgheaburi
pentru amestecarea mortarului, nemetalice,
lighene din plastic, lăzi de stocare confecționate
din lemn, lăzi de stocare confecționate din
plastic, lăzi din plastic pentru compost,
material de căptușire pentru bagaje, din
plastic, organizatoare din plastic (tăvi) pentru
cutii de unelte, pubele din lemn, rame
(cadre) nemetalice pentru containere, recipiente
(ambalaje) din plastic pentru ouă, recipiente
alimentare transparente pentru utilizarea în
ambalarea pentru comercializare, recipiente
combinate (nemetalice și nu pentru uz casnic
sau bucătărie), recipiente confecționate din lemn
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(altele decât cele de uz casnic sau de bucătărie),
recipiente confecționate din os, recipiente
confecționate din plastic pentru compost,
recipiente confecționate din stuf, recipiente
de ambalare din materiale plastice, recipiente
de ambalat nemetalice, recipiente de apă
portabile confecționate din plastic, recipiente de
drenaj de ulei de motor (nemetalice), recipiente
de plastic folosite în domeniul agrochimic,
recipiente de plastic pentru compost, recipiente
de protecție realizate din materiale nemetalice
pentru ambalarea bunurilor, recipiente din
corn, recipiente (nemetalice) adaptate pentru
ambalarea berii, recipiente din lemn (altele
decât cele pentru uz casnic sau pentru
bucătărie), recipiente din material sintetic
(altele decât cele de uz menajer sau în
bucătărie), recipiente din materiale plastice
formate termic (altele decât cele pentru uz
casnic și bucătărie), recipiente din plastic pentru
depozitarea bunurilor în vederea transportului,
recipiente din plastic pentru medicamente,
recipiente din plastic pentru medicație utilizate
în scopuri comerciale, recipiente flexibile din
plastic pentru transportarea lichidelor, recipiente
nemetalice (altele decât cele pentru uz
casnic sau în bucătărie), recipiente nemetalice
pentru combustibili lichizi, recipiente nemetalice
pentru depozitare (altele decât cele pentru
uz casnic și bucătărie), recipiente nemetalice
pentru depozitarea uneltelor (goale), recipiente
nemetalice pentru gaz comprimat sau aer
lichid, recipiente nemetalice pentru lichide (altele
decât cele pentru uz casnic și bucătărie),
recipiente nemetalice sub formă de coșuri,
recipiente (nemetalice) sub formă de butoiașe,
recipiente pentru ambalare confecționate din
lemn, recipiente pentru compost din materiale
nemetalice, recipiente pentru protecție, realizate
din materiale nemetalice, destinate depozitării
de bunuri, recipiente sub formă de cutii
confecționate din lemn, recipiente transportabile
(nemetalice) pentru gaze, recipiente utilizate la
împachetarea bunurilor industriale, din bamboo,
recipiente și dispozitive de închidere și suporturi
pentru acestea, nemetalice, recipiente, nu din
metal, pentru depozitare, rezervoare de apă de
uz menajer, nu din metal sau zidărie, rezervoare
de apă nemetalice (recipiente), rezervoare de
combustibil din plastic (altele decât piesele
pentru vehicule), rezervoare de depozitare de
lichide (containere) confecționate din materiale
nemetalice, rezervoare de depozitare, nu din
metal și nici din materiale de zidărie, rezervoare,
altele decât cele din metal și zidărie, rezervoare
din lemn pentru depozitare, rezervoare din
plastic pentru depozitare, rezervoare industriale
de apă, care nu sunt metalice sau de zidărie,

rezervoare nemetalice pentru depozitarea apei
(recipiente), rezervoare pentru stocarea gazelor,
care nu sunt metalice sau de zidărie, suporturi
(distribuitoare) fixe de prosoape de hârtie,
tăvi care pot fi stivuite, din fibră vulcanizată,
tăvi care pot fi stivuite, din plastic, pentru
ambalarea ouălor, tăvi de stivuire din plastic,
tăvi din lemn care pot fi stivuite, tăvi din
plastic (recipiente) utilizate pentru ambalarea
alimentelor, tăvi nemetalice transparente pentru
alimente, de uz comercial, truse de scule
nemetalice, goale, tuburi de plastic pentru
transmiterea corespondenței, tăvi, nu din metal
(altele decât cele pentru uz casnic), vase din
lemn pentru plante, vase din plastic pentru
ambalare, animale împăiate, animale împăiate
(nu jucării), obiecte de artă din lemn, din
ceară, din ghips sau din materiale plastice,
artă murală din lemn în 3d, busturi de ceară,
busturi de fildeș, busturi de os, busturi de
plastic, busturi din lemn, busturi din lemn,
ceară, ghips sau materiale plastice, capcana
viselor (decorațiuni), figurine din ceară, clopoței
de vânt, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât articole de bijuterie,
cupe comemorative din lemn, ceară, ghips sau
plastic, cupe trofeu din ceară, ghips sau plastic,
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
de perete, din lemn, decorațiuni din materiale
plastice pentru alimente, decorațiuni din plastic
pentru petreceri, elemente decorative pentru
ferestre, figuri din os, figurine confecționate din
derivați ai gipsului, figurine confecționate din
gips, figurine confecționate din lemn, figurine
confecționate din plastic, figurine confecționate
din împletituri de ratan, figurine cu eroi de
acțiune (decorative) din ceară, figurine cu eroi
de acțiune (decorative) din ipsos, figurine cu
eroi de acțiune (decorative) din lemn, figurine
cu eroi de acțiune (decorative) din plastic,
figurine de animale (ornamente) confecționate
din ceară, figurine de animale (ornamente)
confecționate din lemn, figurine de animale
confecționate din ipsos (ornamente), figurine de
animale confecționate din plastic (ornamente),
figurine din ceară, figurine din fildeș, figurine din
lemn, figurine din ipsos, figurine din os, figurine
din răşină, figurine din rășină naturală, figurine
din rășină turnate la rece, figurine ornamentale
confecționate din ceară, figurine ornamentale
confecționate din ipsos, figurine ornamentale
confecționate din lemn, figurine turnate din
materiale plastice, figurine în miniatură (plastic),
globuri lucioase, imitații de produse alimentare,
din plastic, lucrări de artă din chihlimbar,
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lucrări de artă din chihlimbar presat, lucrări de
artă din fân, machete de avioane (ornamente)
confecționate din ipsos, machete de avioane
(ornamente) confecționate din lemn, machete de
avioane (ornamente) confecționate din plastic,
machete de avioane (ornamente) confecționate
din rășini sintetice, machete de avioane
(ornamente) confecționate din ceară, machete
de figurine (ornamente) confecționate din ceară,
machete de figurine (ornamente) confecționate
din ipsos, machete de figurine (ornamente)
confecționate din lemn, machete de figurine
(ornamente) confecționate din plastic, machete
de figurine (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, machete de mașini (ornamente)
confecționate din ceară, machete de mașini
(ornamente) confecționate din ipsos, machete
de mașini (ornamente) confecționate din lemn,
machete de mașini (ornamente) confecționate
din plastic, machete de mașini (ornamente)
confecționate din rășini sintetice, machete de
mașini (ornamente) din lemn, machete de
vehicule (ornamente) confecționate din ceară,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din plastic, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din ipsos, machete (ornamente)
din ceară, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din lemn, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din rășini sintetice,
machete din ipsos (ornamente), machete din
plastic (ornamente), machete la scară redusă
(ornamente) din lemn, mobile (obiecte pentru
decorare), mobile decorative care produc
sunete, modele (ornamente) confecționate
din ipsos, modele (ornamente) confecționate
din lemn, modele (ornamente) confecționate
din plastic, modele la scară redusă, din
plastic, pentru decorare, modele ornamentale
confecționate din ipsos, modele ornamentale
realizate din ceară, modele ornamentale
realizate din lemn, modele (ornamente)
confecționate din ceară, modele (ornamente)
confecționate din rășini sintetice, 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,
opere de artă din coajă de nucă, ornamente
(statui) confecționate din ceară, ornamente de
plastic pentru torturi, ornamente de sărbători din
lemn, nu ornamente pentru brad, ornamente din
plastic pentru masă, ornamente pentru prăjituri
realizate din plastic, plăci decorative din ceară,
plăci decorative din ipsos, plăci decorative din
materiale plastice, plăcuțe decorative murale
(mobilier), nu din materiale textile, păsări
împăiate, 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 ceară, sculpturi ornamentale realizate
din ipsos, sculpturi ornamentale realizate din
lemn, sculpturi realizate din lemn, statuete
confecționate din rășini sintetice, statuete de
fildeș, statuete din chihlimbar, statuete din lemn,
ceară, ghips sau din materiale plastice, statuete
din os, statuete din plastic, statuete din răşină,
statuete ornamentale realizate din lemn, statui
de ceară, statui de fildeș, statui de ipsos, statui
din chihlimbar presat, statui din lemn, statui din
os, statui din plastic, sticlă destinată la înrămarea
operelor de artă, trofee de lemn, trofee din
plastic, perne gonflabile, perne gonflabile pentru
susținerea gâtului, perne gonflabile, altele decât
cele pentru uz medical, perne gonflabile (altele
decât cele pentru uz medical) pentru zona din
jurul gâtului.
21. Bare pentru prosoape, bare pentru prosop,
nu din metal prețios, bazine (recipiente), boluri,
boluri pentru bărbierit, borcane pentru bile
demachiante din bumbac, capace din ceramică
pentru cutii de șervețele, capace pentru cutii
de șervețele, castroane, cădițe pentru bebeluși,
cădițe portabile pentru nou născuți, căzi de
baie pentru bebeluși, căzi de baie pliante
pentru bebeluși, căzi de plastic pentru copii,
coșuri pentru prosoape, cutii metalice pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii pentru
păstrarea dinților artificiali, cuve pentru clătit,
dispensere de șervețele pentru față, dispozitive
pentru săpun lichid, distribuitoare de bile
demachiante din bumbac, distribuitoare de
lichide pentru utilizare cu sticle, distribuitoare de
prosoape de hârtie, distribuitoare de prosoape
de mâini, care nu sunt fixe, distribuitoare de
role de hârtie igienică, distribuitoare pentru
cosmetice, distribuitoare pentru hârtia igienică
(altele decât cele fixate), distribuitoare pentru
săpun lichid (pentru uz casnic), dozatoare de
gel de duș, dozatoare de săpun de mâini,
dozatoare pentru creme de îngrijire a pielii,
dozatoare pentru șampon, etajere pentru cadă
din material plastic, farfurioare pentru bărbierit,
distribuitoare de hârtie igienică, suporturi pentru
role de hârtie igienică, inele pentru prosoape,
inele pentru prosoape (accesorii de baie),
inele pentru prosop (din metal prețios), inele
pentru prosop, nu din metal prețios, inele
și bare pentru suportul prosoapelor, lavoare
(lighene, nu părți ale instalațiilor sanitare),
lavoare pentru baie (chiuvete), pulverizatoare de
parfum (atomizatoare), rafturi pentru cosmetice,
rafturi pentru geluri de duș, rafturi pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/01/2023

preparate de curățare a corpului, rafturi pentru
prosoape, rafturi pentru săpun de mâini, rafturi
pentru șampon, recipiente pentru bărbierit,
recipiente pentru loțiuni, goale, de uz casnic,
recipiente pentru săpun, savoniere, suporturi
de pahare pentru baie, suporturi de perete
pentru săpun, suporturi pentru săpun, suporturi
pentru bureți demachianți, suporturi pentru
cosmetice, suporturi pentru căzi de baie portabile
pentru bebeluși, suporturi pentru gel de duș,
suporturi pentru hârtia de toaletă, suporturi
pentru perii de toaletă, suporturi pentru perii
pentru closet, suporturi pentru periile de wc,
suporturi pentru prosoape, suporturi pentru
pămătufuri de bărbierit, suporturi pentru role
de hârtie igienică, suporturi pentru săpun de
mâini, suporturi pentru săpun lichid, suporturi
pentru săpunuri, suporturi pentru șampoane,
suporturi verticale pentru hârtie igienică, vase
din ceramică, ajutaje pentru pulverizare pentru
furtunurile de grădină, aspersoare, baghete
pentru pulverizare pentru furtunurile de grădină,
bețe de sprijin pentru ghivece de flori, boluri
pentru decorațiuni florale, boluri pentru flori,
boluri pentru flori din metale prețioase, capace
din plastic pentru ghivece de flori, capete de
stropitori, coșuri de flori, coșuri pentru plante,
duze de furtun pentru stropit, duze din plastic
pentru pulverizare, duze pentru furtunuri, duze
pentru furtunuri de apă, farfurii și suporturi
pentru ghivece, farfurioare pentru ghivece de
flori, duze de furtunuri pentru stropit, ghivece de
ceramică, ghivece de flori, ghivece de flori din
hârtie, ghivece de flori din porțelan, ghivece de
flori pentru ritualuri, ghivece de lut, ghivece de
porțelan, ghivece de sticlă, ghivece din ceramică,
ghivece din sticlă, ghivece din sticlă pentru
flori, glastre pentru plante, jardiniere, jardiniere
supraînălţate de grădină, mănuși de grădinărit,
perii pentru gazon, suporturi pentru plante
(aranjamente florale), pulverizatoare atașate la
furtunurile de grădină, pulverizatoare pentru
furtunuri de grădină, recipiente pentru compost,
de uz casnic, recipiente pentru flori, recipiente
pentru reamenajarea plantelor, seringi cu apă
pentru pulverizarea plantelor, seringi pentru flori,
seringi pentru grădină, seringi pentru plante,
învelitori pentru ghivece de flori, altele decât
cele din hârtie, seringi pentru seră, seringi
pentru stropit flori și plante, instrumente pentru
stropire, robinete pentru furtunuri de stropire,
stropitori, suporturi pentru buchete, suporturi
pentru flori, suporturi pentru ghivece de flori,
terarii de apartament (pentru animale), terarii
de apartament (pentru plante), terarii de interior
pentru plante, tăvi cu semințe pentru cultivare,
tăvi pentru semințe, vase de porțelan pentru
plante, vase din lut, vase pentru plante din

material plastic, vaze, vaze conice, vaze de
flori din metale prețioase, vaze din lut pentru
podea, vaze din piatră pentru podea, vaze
din sticlă, vaze din sticlă pentru podea, vaze
pentru flori, vaze pentru podea, vaze, nu
din metal prețios, acvarii, acvarii de interior,
acvarii de meduze, bazine de apă (pentru
pești vii), capace pentru acvarii de interior,
capcane pentru planaria de acvarii, elemente
decorative pentru acvarii, habitate de interior
pentru insecte, habitate pentru furnici, habitate
pentru insecte, suporturi pentru acvarii de
interior (altele decât mobilierul), terarii, terarii
de interior pentru insecte, terarii de interior
pentru animale, terarii pentru reptile, vivarii de
interior pentru insecte, vivarii pentru furnici,
vivariu pentru insecte, aparate electrice pentru
omorârea insectelor, capcane electrice pentru
insecte, capcane neelectrice pentru insecte,
capcane pentru animale, capcane pentru
dăunători, capcane pentru insecte, capcane
pentru rozătoare, capcane pentru șobolani,
capcane, goale, pentru administrarea de
rodenticide rozătoarelor, curse pentru animale
dăunătoare, curse pentru șoareci, difuzoare cu
fișă de contact pentru repelente de țânțari,
dispozitive cu ultrasunete pentru îndepărtarea
țânțarilor, dispozitive electrice pentru atragerea
și omorârea insectelor, pliciuri de muște, pliciuri
electrice pentru muște, produse cu ultrasunete
pentru respingerea animalelor dăunătoare,
adăpătoare nemecanizate sub formă de
distribuitoare portabile de apă și de lichide pentru
animale de companie, adăpători, adăpători
acționate de animale domestice, alimentatoare
nemecanizate pentru animale, piepteni pentru
animale, biberoane pentru animale mici, boluri
pentru băut pentru animale de companie,
boluri pentru hrănirea animalelor de companie,
automate, boluri pentru hrănirea și adăparea
animalelor de companie, boluri pentru peștișori,
perii pentru cai, căptuşeli adaptate pentru
litiera animalelor de companie, căușe pentru
hrana canină, colivii pentru păsări, colivii pentru
păsări domestice, cutii pentru colecționari de
insecte, cuști de colectat insecte, cuști de sârmă
pentru animale domestice, cuști de îmbăiere
pentru pisici, cuști metalice de uz casnic, cuști
pentru animale de companie, dispozitive de
alimentare pentru animale domestice acționate
de acestea, dispozitive de hrănire pentru animale
pe care animalele le pot acționa singure,
dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor
în colivii, dispozitive de hrănire pentru hrănirea
păsărilor în natură, dispozitive de hrănire pentru
păsări, dispozitive de hrănire pentru păsări
sub formă de recipiente, dispozitive electronice
de hrănire pentru animale de companie,
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dispozitive neelectrice pentru curățarea lăbuțelor
animalelor de companie, dispozitive pentru
îndepărtarea animalelor sălbatice, nu din metal,
dispozitive pentru îndepărtarea păsărilor, nu
din metal, distribuitoare de hrană pentru
animale de companie acționate de acestea,
filtre destinate utilizării în litiere pentru pisici,
iesle de hrănire metalice pentru bovine, iesle
pentru animale, iesle pentru bovine, iesle
pentru cai, inele pentru păsări, jgheaburi,
jgheaburi de apă pentru bovine, jgheaburi
metalice pentru bovine, litiere automate
pentru animale de companie, lopățele pentru
curățarea litierelor animalelor de casă, lopățele
pentru îndepărtarea excrementelor animalelor,
lopățele pentru îndepărtarea excrementelor
animalelor de companie, mănuși pentru îngrijirea
animalelor, mănușă de toaletat animale de
companie, ouă de ipsos puse în cuibare,
perii anti-năpârlire pentru animale de companie,
perii de dinți pentru animale, perii de sârmă
pentru cai, perii pentru animale de companie,
păr de animale (perii și pensule), inele
pentru păsări, perii pentru coamă (piepteni
pentru cai), perii pentru toaleta animalelor de
companie, perii pentru îngrijirea animalelor,
perii pentru țesălarea cailor, piepteni pentru
animale domestice, piepteni pentru cai, produse
cu ultrasunete pentru îndepărtarea păsărilor,
recipiente de băut pentru animale, recipiente
de mâncare pentru animale de companie,
recipiente din plastic pentru distribuirea de
mâncare animalelor de companie, recipiente
din plastic pentru distribuirea de produse de
băut animalelor de companie, recipiente pentru
hrana păsărilor, scăldătoare pentru păsări,
scăldătoare pentru păsări, care nu sunt structuri,
stinghii pentru colivii de păsări, troace pentru
ovine, troace pentru porci, troacă pentru păsări
domestice, tăvi de plastic folosite ca litiere
pentru pisici, vase de băut pentru păsări
domestice, vase de mâncare pentru animale
de casă, vase pentru mâncare pentru animale
de casă, țesale, aparate de curățat scame,
electrice sau neelectrice, aparate neelectrice
pentru îndepărtarea scamelor, aparate pentru
îndepărtarea fibrelor, pe bază de baterii, bile
de spălat rufe utilizate ca ustensile de menaj,
bile pentru mașina de spălat, goale, calapoade
pentru cizme și ghete (sisteme de întindere),
calapoade pentru pantofi, calapoade pentru
pantofi (sisteme de întindere), coșuri de rufe,
dispozitive pentru menținut forma cravatelor,
cârlige de rufe, cârlige pentru încheiat nasturii,
cârpe pentru lustruit pantofii cu ceară, dispozitive
din lemn pentru lărgirea ghetelor, dispozitive
electrice pentru înlăturarea scamelor, dispozitive
pentru lărgirea cizmelor și a ghetelor, dispozitive

pentru întins haine, frânghii pentru întins
rufele, huse pentru mese de călcat, limbi
de încălțat pantofii, mese de călcat, mănuși
pentru lustruit pantofii, prese pentru pantaloni,
perii pentru haine, perii pentru pantofi, perii
pentru încălțăminte, pânze de curățat pantofi,
pânze pentru călcat, perii pentru încălțăminte,
încălțătoare, raclete pentru pantofi prevăzute
cu perii, rame pentru uscarea și menținerea
formei articolelor de îmbrăcăminte, suporturi de
perete pentru întins rufe, suporturi de uscat
haine, suporturi de uscat rufe, suporturi de
întins rufe pentru tavan, cu înălțime reglabilă,
suporturi pentru fiare de călcat, suporturi
pentru întinderea mănușilor, suporturi pentru
întins cămăși, suporturi pentru întins pantaloni,
umerașe pentru uscarea hainelor, umerașe
pentru uscarea hainelor, special concepute
pentru îmbrăcăminte de specialitate, văcsuitoare
pentru încălțăminte, neelectrice, șervete de
lustruit pantofi, de unică folosință, articole de
porțelan pentru uz decorativ, articole de sticlărie,
obiecte de artă din porțelan, pamânt ars sau
sticlă), artă murală din ceramică în 3d, artă
murală din lut ars în 3d, artă murală din
porțelan în 3d, artă murală din sticlă în 3d, artă
murală din teracotă în 3d, bibelouri de porțelan,
busturi din porțelan, busturi din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, busturi
din porțelan, pământ ars sau sticlă, busturi
din porțelan, teracotă sau sticlă, busturi din
teracotă, busturi realizate din ceramică, busturi
realizate din porțelan, busturi realizate din sticlă,
busturi realizate din teracotă, cristaluri (sticlărie),
cupe comemorative din porțelan, ceramică, lut,
teracotă sau sticlă, cupe trofeu din porțelan,
ceramică, argilă glazurată, teracotă sau sticlă,
cutii de ceramică, cutii de porțelan, cutii de sticlă,
cutii decorative din sticlă, cutii din ceramică, cutii
din porțelan, cutii emailate, cădelnițe, decorațiuni
de perete din teracotă, decorațiuni de perete
din porțelan, farfurii comemorative, farfurii de
colecție, farfurii suvenir, figurine confecționate
din cristal cu plumb, figurine confecționate
din porțelan fosfatic, figurine confecționate din
sticlă decorativă, figurine de porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă pentru torturi, figurine
de teracotă, figurine decorative (machete)
confecționate din sticlă, figurine din fibră de
sticlă, figurine din porțelan, figurine din sticlă,
figurine din sticlă colorată, figurine din teracotă,
figurine ornamentale confecționate din porțelan,
figurine ornamentale confecționate din sticlă,
figurine ornamentale realizate din porțelan,
figurine realizate din ceramică, figurine realizate
din porțelan, firme din porțelan sau sticlă, lucrări
de artă confecționate din ceramică, lucrări de
artă confecționate din cristal, lucrări de artă din
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porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
lucrări de artă din porțelan, teracotă sau sticlă,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ceramică, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din porțelan, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din sticlă, machete de
vehicule (ornamente) confecționate din teracotă,
majolică, modele ornamentale confecționate din
porțelan, mărgele din sticlă semiprelucrată,
obiecte de artă din porțelan, obiecte de artă
din sticlă, obiecte decorative (artistice) din
sticlă, opere de artă din sticlă, ornamente
(statui) confecționate din porțelan, ornamente
confecționate din ceramică, ornamente de
ceramică, ornamente din ceramică, ornamente
din cristal, ornamente din sticlă, ouă de
porțelan, pitici de grădină de sticlă, pitici de
grădină din ceramică, pitici de grădină din
porțelan, plăci de ceramică, plăci din ceramică,
plăci din porțelan, plăci din sticlă, porțelanuri,
sculpturi confecționate din porțelan, sculpturi
confecționate din teracotă, sculpturi de cristal,
sculpturi din ceramică, sculpturi din porțelan,
sculpturi din sticlă, sculpturi din teracotă,
sculpturi ornamentale din porțelan, sculpturi
în gheață pentru scopuri decorative, sculpturi
ornamentale realizate din porțelan, sculpturi
ornamentale realizate din sticlă, sculpturi
realizate din sticlă, sfere ornamentale din sticlă,
sigle de firme din porțelan, sigle de firmă
din sticlă, statuete confecționate din ceramică,
statuete de ceramică, statuete din ceramică,
statuete din cristal, statuete din porțelan, statuete
din sticlă, statuete din teracotă, statui din cristal,
statui din porțelan, statui din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, statui din porțelan,
ceramică, lut sau sticlă, sticle cu nisip decorative,
sticlă ornamentală, sticlă pictată, articole pentru
curățarea dentară, aparat de masaj pentru pielea
capului, aparate de demachiat, non-electrice,
aparate pentru demachiere, electrice, aparate
pentru demachiere, neelectrice, aplicatoare
cosmetice, aplicatoare de fard, aplicatoare
pentru cosmetice, aplicatoare pentru farduri
de ochi, aplicatoare pentru fardurile de ochi,
aplicatoare pudră, bureței pentru machiaj, bureți,
pămătufuri pentru bărbierit, bureți cosmetici,
bureți de baie, bureți de baie din plasă de
nailon pentru curățarea corpului, bureți de
față pentru aplicarea machiajului, bureți de
mare naturali, bureți de microdermabraziune
pentru uz cosmetic, bureți pentru aplicarea
pudrei de corp, bureți pentru baie din plasă,
bureți pentru corp, bureți pentru curățare, bureți
pentru curățarea feței, bureți pentru exfolierea
pielii, bureți pentru frecare, centuri pentru
machiori, ustensile cosmetice, cutii adaptate
pentru ustensile cosmetice, cutii adaptate pentru

ustensile de toaletă, cutii de pastile (nu de uz
medical), cutii de pastile, pentru uz personal,
căzi de baie gonflabile pentru bebeluși, aparate
deodorizante pentru uz personal, discuri de
exfoliere a picioarelor, dispensere personale
de pastile sau capsule, pentru uz casnic,
dispozitive de demachiere, distribuitoare de
prosoape de hârtie (altele decât cele fixe),
dozatoare de săpun, dozatoare pentru preparate
de fixare a părului, dozatoare pentru preparate
destinate îngrijirii corpului, doze din sticlă pentru
medicație, goale, echipamente cosmetice de
microdermabraziune, flacoane pentru parfum,
găleți de plastic pentru depozitarea jucăriilor
de baie, instrumente de mână pentru aplicarea
cosmeticelor, lufe, materiale recipiente din
țesute, mănuși abrazive pentru exfolierea pielii,
mănuși pentru exfoliere, oale de noapte, olițe
pentru copii, olițe portabile de unică folosință
pentru adulți și copii, olițe portabile pentru
copii, papuci pentru exfoliere, pensule de
uz cosmetic, pensule pentru buze, pensule
pentru contur de ochi, perii cosmetice, perii
de baie, perii de ras din păr de bursuc, perii
destinate utilizării la nuanțarea părului, perii
pentru curățarea pielii, perii pentru curățat,
pămătufuri pentru pudrat, păr pentru perii, perii
pentru exfoliere, perii pentru igiena personală,
perii pentru păr cu vibrații sonore, perii pentru
rimel, perii pentru spate, perii pentru unghii,
perii sonice oscilante pentru îngrijirea pielii,
periuțe pentru gene, picurătoare comercializate
fără conținut pentru uz cosmetic, pieptene,
piepteni, piepteni cu dinți rari pentru păr,
piepteni de păr electrici, piepteni din corn de
bou, piepteni electrici, piepteni pentru gene,
piepteni pentru taparea părului, pipete pentru
uz casnic, portfarduri (accesorizate), pudre
compacte (cutii), pudriere (goale), pudriere din
metale prețioase, pudriere din metale prețioase
(vândute goale), pudriere vândute goale, pudră
cosmetică compactă, pulverizatoare de parfum,
pulverizatoare de parfum, comercializate
fără conținut, pulverizatoare de uz casnic,
pulverizatoare parfumate (goale), pulverizatoare
pentru parfum (comercializate fără conținut),
rafturi adaptate pentru fixative de păr, rafturi
ajustabile pentru creme de îngrijire a pielii,
recipiente pentru cosmetice, separatoare din
spumă pentru degetele de la picioare folosite
în pedichiură, separatoare din spumă pentru
degetele de la picioare, folosite la pedichiură,
spatule cosmetice, spatule cosmetice destinate
utilizării împreună cu preparate de epilare,
săpun de inox, periuțe pentru sprâncene,
sticle goale pentru pulverizare, sticle pentru
aplicarea vopselei de păr, sticle pentru distribuit
săpun, suporturi adaptate pentru preparate de
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fixare a părului, suporturi ajustabile pentru
creme de îngrijire a pielii, suporturi pentru
bureți, suporturi pentru produse de spălat
corpul, ștampile cosmetice vândute goale,
ștampile de machiaj goale, tampoane pentru
exfoliere, tampoane pentru față, tocuri pentru
piepteni, truse de toaletă, truse de toaletă
cu conținut, truse pentru accesorii de păr
de menaj și de uz casnic, tăvițe destinate
utilizării la lăcuirea unghiilor, ulcior și castron
pentru toaletă, perii de unghii, vaporizatoare
de parfum (goale), vase destinate utilizării la
nuanțarea părului, aparat pentru parfumarea
aerului, aparate de ceruit neelectrice, aparate de
măturat magnetice, aparate neelectrice pentru
lustruirea podelelor, aparate pentru șters praful,
neelectrice, aplicatoare de ceară pentru podea,
montabile pe un mâner de mop, aplicatoare
neelectrice de șampon de covoare, articole din
piele pentru curățare, articole pentru controlarea
curgerii lichidelor, bile pentru uscător, bătătoare
neelectrice pentru covoare, bătătoare pentru
covoare, boluri din plastic (vase), deșeuri de
bumbac pentru curățare, bureți abrazivi, bureți
abrazivi de bucătărie sau de uz casnic, bureți
abrazivi pentru bucătărie, bureți abrazivi pentru
utilizare în bucătărie (curățare), bureți artificiali
pentru uz casnic, bureți de curățat de uz
casnic, bureți de menaj, bureți de sârmă pentru
cratițe, bureți din sârmă, bureți metalici, bureți
metalici pentru curățat, bureți pentru bucătărie,
bureți pentru curățarea instrumentelor medicale,
bureți pentru raclete de geam, bureți pentru
vase, capete de mop, câlți pentru curățat,
cârpe de bumbac pentru curățat, cârpe de
curățat, cârpe de curățat din microfibre, cârpe
de șters pentru ștergerea ochelarilor, cârpe
de șters praful, cârpă pentru ochelari, bureți
metalici pentru curățat, bureți pentru curățat,
cârpe pentru curățare, cârpe pentru curățare
confecționare din celuloză, cârpe pentru curățare
fără puf, cârpe pentru curățat, cârpe pentru
curățat conectorii pentru fibră optică, cârpe
pentru curățat podeaua, cârpe pentru lustruit,
cârpe pentru spălat dușumele, cârpe pentru
ștergerea lentilelor optice, cârpe pentru curățat,
instrumente pentru curățat, acționate manual),
decorticatoare pentru căpșuni, deșeuri de lână
pentru curățat, discuri abrazive pentru utilizare
în bucătărie (curățare), dispensere de șervețele
din celuloză, de uz casnic, dispozitive de
lustruit podele (neelectrice), dispozitive non-
electrice de curățat covoare, dispozitive pentru
presat tuburile, de uz casnic, distribuitoare
ajustate pentru hârtie de șters, uscat, lustruit
și curățat, distribuitoare de săpun, filamente
pentru fabricat perii, fărașe, fărașe pentru
firimituri, găleți cu storcător pentru mop, găleți

de cărbuni, găleți de plastic, găleți de uz
domestic, găleți de uz industrial, găleți pentru
clătire, găleți pentru mop, găleți pentru mop
prevăzute cu storcător pentru mop, găleți
pentru saună, găleți prevăzute cu role, găleți
prevăzute cu storcător pentru mop, ghemuri
din sârmă de oțel inoxidabil pentru curățat,
greble pentru covor, gâturi de scurgere, hote de
bucătărie, instrumente abrazive pentru utilizare
în bucătărie (curățare), instrumente cu ventuze
pentru desfundarea țevilor, instrumente de
spălat geamuri (pentru uz casnic), instrumente
de strâns firimituri (neelectrice), instrumente
pentru curățarea sticlei, perii pentru sticlele de
lampă, lână de oțel (bureți de sârmă), lână
metalică, lână metalică folosită la curățare,
lână metalică folosită la degresare, lavete
de spălat vase, lavete pentru șters lentilele
aparatelor foto, aparate și mașini neelectrice de
lustruit, de uz casnic, materiale de lustruit (cu
excepția celor din hârtie și piatră), manșoane
de șters praful de unică folosință, mânere
de mătură, nemetalice, mânere din plastic
pentru mături, mânere din plastic pentru perii,
mânere din plastic pentru perii de curățare,
mânere nemetalice pentru perii, mânere pentru
mături, mânere pentru perii, mănuși abrazive
pentru curățat legume, material pentru curățare,
material pentru perii, materiale pentru lustruire
(cârpe), materiale textile antistatice de uz
casnic, mănuși de bumbac de uz casnic,
mănuși de curățenie din țesături, mănuși de
lustruit, mănuși de menaj, mănuși din cauciuc
de uz casnic, mănuși din cauciuc pentru
uz casnic, mănuși din plastic de uz casnic,
mănuși pentru curățare sau pentru menaj,
mănuși pentru spălarea mașinilor, mănuși pentru
șters praful, ștergătoare de mobilă, mopuri,
mopuri neelectrice cu pulverizator de apă,
mopuri pivotante, mături, mături dure, mături
mecanice, mături pentru curățenie, pâlnii, pâlnii
pentru uleiuri de automobile, pânze de lustruire
(neabrazive), pânze pentru ștergerea ochelarilor
de vedere, pămătufuri de praf, pămătufuri pentru
mobilă, pânze pentru ștergerea ochelarilor, perii
care pot fi fixate la furtunuri de grădină, perii care
pot fi fixate la furtunuri de apă, perii adaptate
pentru curățarea carafelor, perii adaptate pe
care se poate aplica un agent de curățare,
perii, păr de bovină pentru perii, păr de cal
pentru confecționarea periilor, păr de cal pentru
perii, păr de enot pentru perii, păr de porc
pentru confecționarea periilor, perii (cu excepția
pensulelor), perii cu aer cald pentru păr, perii
cu mop, perii cu recipient pentru detergent, perii
de curățare, perii de curățare a grătarelor, perii
de curățare pentru aparate de aer condiționat
pentru automobile, perii de curățare pentru
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cratițe, perii de curățat ambarcațiuni, perii de
curățat profiluri de ferestre, perii de curățat roți
de automobile, perii de dinți electrice, perii de
firimituri, perii de praf, perii de smolit, cu coadă
lungă, perii de spălat, perii de sârmă pentru
curățat, perii de vase cu dispensator de săpun,
perii destinate utilizării pe scoarța de copac,
perii electrice (cu excepția celor care sunt părți
de mașini), perii electrice pentru animale de
companie, perii electrice rotative pentru păr,
perii neelectrice pentru covoare, perii pentru
aplicarea substanțelor negre în general, perii
pentru biberoane, perii pentru ceară pentru
schiuri, perii încălzite electric pentru păr, perii
pentru curățarea articolelor de încălțăminte, perii
pentru curățarea biberoanelor pentru bebeluși,
perii pentru curățarea ciocului de ceainic, perii
pentru curățarea componentelor de biciclete,
perii pentru curățarea covoarelor, perii pentru
curățarea croselor de golf, perii pentru curățarea
echipamentului de golf, perii pentru curățarea
echipamentului sportiv, perii pentru curățarea
instrumentelor medicale, perii pentru curățarea
instrumentelor muzicale, perii pentru curățarea
mașinilor, perii pentru curățarea tancurilor și a
containerelor, perii pentru mesele de biliard,
perii pentru parchet, perii pentru pardoseală,
perii pentru pilă, perii pentru păr, perii pentru
răzuire, perii pentru îngrijirea terenurilor de golf,
perii pentru înlăturarea scamelor, perii pentru
schiuri, acționate manual, perii pentru spălarea
veselei, perii pentru spălat, perii pentru spălat
maşini, perii pentru sticle, perii pentru tapet,
perii pentru tetine de biberon, perii pentru uz
casnic, perii pentru șamponare, perii pentru
șemineuri, perii pentru țevi, perii și articole pentru
confecționarea periilor, periuțe de dinți, periuțe
de dinți manuale, periuțe interdentale pentru
curățarea dinților, piei tăbăcite pentru curățat,
piele de lustruit, produse pentru curățare,
produse pentru periat, raclete (manuale) pentru
curățenie, raclete de uz casnic, raclete pentru
curățat geamuri, rafturi ajustate pentru hârtie de
șters, uscat, lustruit și curățat, răzuitoare pentru
grătar (produse pentru curățare), role de scame
(adezive) pentru îndepărtarea scamelor de pe
haine, role pentru scame, role pentru strângerea
scamelor de pe podele, scânduri de spălat
rufe, scânduri utilizate la uscarea kimonourilor
spălate, apretate și întinse (hari-ita), site de
cenușă (ustensile de menaj), site pentru cenușă,
de uz casnic, storcătoare de găleată pentru mop,
șervete de bucătărie, cârpe pentru ștergerea
prafului, ștergătoare (perii), ștergătoare de geam
telescopice, ștergătoare de geamuri, ștergătoare
de jaluzele neelectrice, ustensile de curățenie
pentru toaletă și baie, storcătoare de tub de uz
casnic, suporturi ajustate pentru hârtie de șters,

uscat, lustruit și curățat, suporturi pentru perii,
tampoane pentru curățare, tampoane pentru
curățarea instrumentelor medicale, uscător de
rufe rotativ, vată de sticlă, alta decât cea
pentru izolații, aale de gătit sub presiune,
neelectrice, accesorii de rulare pentru sushi,
acoperitoare pentru alimente, izolante și pliabile,
aerator placinta, agitatoare de cafea, recipiente
termoizolante pentru alimente, amestecătoare
de fructe utilizate pentru cocteiluri, de tip
pistil, aparate de făcut sushi acționate manual,
aparate de făcut vafe, neelectrice, aparate
de gătit cu aburi, neelectrice, aparate de
gătit sub vid, aparate de măcinat alimente
cu acționare manuală, aparate de ras brânză
cu sită, aparate de zdrobit pentru utilizare
în bucătărie, neelectrice, aparate neelectrice
de făcut granita, aparate non-electrice de
făcut paste făinoase, pentru uz casnic,
aparate non-electrice de preparat înghețată,
aparate pentru gătit cușcus, neelectrice, aparate
pentru zdrobit cartofi, articole de agățat
banane, articole de bucătărie pentru controlarea
curgerii lichidelor, articole de menaj pentru
controlarea curgerii lichidelor, articole din cristal
lucrate manual, articole pentru gătit și pentru
servit masa, altele decât furculițe, cuțite și
linguri, articole pentru servirea mierii, arzătoare
lumânări, autoclave neelectrice pentru uz casnic,
autoclave, neelectrice, pentru gătit, baloane
de sticlă (recipiente), baze pentru tort, bețe
pentru dulciuri înghețate, bețe pentru prăjiturele
pe băț (cake pops), bețișoare chinezești
(tacâmuri) pentru învățarea copiilor, bețișoare
chinezești (tacâmuri), bețișoare chinezești de
unică folosință, bețișoare pentru acadele,
bețișoare pentru cocktailuri, bidoane de apă
goale pentru biciclete, bidoane de apă pentru
biciclete, bidoane de lapte, bidoane pentru
sport, vândute fără conținut, blocuri pentru
cuțite, bol pentru spălat degetele la masă,
recipiente termoizolante pentru băuturi, boluri cu
ventuză, boluri de amestecat, boluri de sticlă,
boluri de supă, boluri de zahăr din metale
prețioase, boluri din metale prețioase, boluri
din plastic (recipiente de uz casnic), boluri
japoneze pentru orez (chawan), boluri japoneze
pentru orez, din metale prețioase (chawan),
boluri japoneze pentru orez, nu din metale
prețioase (chawan), boluri pentru bomboane,
boluri pentru dulciuri (zaharicale), boluri în stil
japonez pentru servirea supei (wan), boluri
pentru fructe cu coajă lemnoasă, boluri pentru
servit, boluri pentru servit (hachi), bomboniere,
borcane, borcane cu capac, borcane cu gustări
pentru animale de companie, borcane de
bucătărie (nu din metale prețioase), borcane
de dulceață, borcane din sticlă, borcane din



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/01/2023

sticlă pentru depozitare, borcane din sticlă pentru
păstrarea alimentelor, borcane etanșe, borcane
pentru conserve, borcane pentru depozitare,
borcane (suporturi) pentru lumânări, borcane
pentru grăsime de gătit, goale, borcane pentru
prăjiturele, borcane pentru uz casnic, borcane
vidate, broșete (ustensile de bucătărie), broșete
(aparate pentru gătit), broșete din lemn, broșete
pentru a fi utilizate la gătit, broșete pentru uz
culinar, recipiente pentru bucătărie, ustensile
de bucătărie, vase pentru bucătărie, râșnițe de
cafea manuale, cafetiere, cafetiere cu vaccum,
cafetiere neelectrice, cafetiere neelectrice cu
piston, candelabre non-electrice, candelabre
non-electrice din metale prețioase, căni, căni
confecționate din ceramică, căni confecționate
din porțelan, căni confecționate din porțelan fin,
căni de băut, căni de băut confecționate din
porțelan, căni de cafea, căni de ceai (yunomi),
căni de dimensiuni mici, capace de unică
folosință pentru recipiente de uz casnic, capace
de uz universal pentru recipiente de bucătărie,
capace din silicon refolosibile pentru acoperirea
alimentelor, capace din sticlă pentru recipiente
utilizate la împachetarea bunurilor industriale,
capace izolante pentru farfurii și vase, capace
pentru caserole, capace pentru cești, capace
pentru cratițe, căni de porțelan, căni din
ceramică, căni din sticlă, căni fabricate din
porțelan, căni fabricate din sticlă, căni speciale
cu muștiuc pentru hrănire, căni speciale cu
muștiuc pentru hrănirea copiilor, capace pentru
farfurii, capace pentru platouri de brânză, capace
pentru tigăi de prăjit, capace pentru untiere,
capace pentru vase, capete și tuburi pentru
decorat torturi, carafe din metale prețioase,
caserole (veselă), castroane biodegradabile,
castroane compostabile, castroane japoneze
pentru orez (chawan), castroane pe bază de
pastă de hârtie biodegradabilă, cazane, cutii
pentru ceai, ceainice, ceainice cu fluier, ceainice
din metale prețioase, ceainice în stil japonez
pentru servirea ceaiului (kyusu), ceainice în
stil japonez pentru servirea ceaiului din metale
prețioase (kyusu), ceaune de fontă, produse
ceramice pentru menaj, cești, cești de cafea,
cești de ceai, cești și căni, oale pentru clei,
clești de servit, clești pentru carne, clești pentru
grătar, clești pentru legume, coșuri de pâine
de uz casnic, coșuri de picnic cu accesorii,
coșuri de gunoi metalice, coșuri de gunoi din
plastic (cutii pentru gunoi), coșuri de gunoi
din metal, coșuri de bambus de uz casnic,
servicii de condimente, concasoare de gheață,
non-electrice, instrumente pentru tăiat coca,
clești pentru zahăr, clești pentru sparanghel,
clești pentru spaghete, clești pentru salată,
clești pentru pâine, covorașe de rulare pentru

sushi, coșuri de rufe de uz casnic, coșuri de
sortat rufe, de uz casnic, coșuri de uz casnic,
coșuri din metal comun de uz domestic, coșuri
din metal comun pentru uz casnic, coșuri din
sârmă (ustensile de bucătărie), coșuri pentru
gătit cu aburi, coșuri pentru prăjit cartofi pai,
coșuri pentru pâine, coșuri împletite de uz
casnic, cratițe, cratițe metalice, crăticioare din
ceramică, cratițe (neelectrice), cratițe pentru fiert
lapte, forme pentru cuburi de gheață, cuburi
de gheață refolosibile, cupe, cupe confecționate
din ceramică, cupe confecționate din lut,
cupe de copt din silicon, cupe pentru fructe,
cupole izolate pentru acoperirea alimentelor, cutii
de bomboane din metale prețioase, cutii de
bomboane, nu din metale prețioase, cutii de
ceai, nu din metale prețioase, cutii pentru monezi
(pușculițe), cutii din metale prețioase pentru
dulciuri, cutii frigorifice portabile, neelectrice,
cutii japoneze pentru alimente, tip sufertaș
(jubako), cutii metalice pentru depozitare, cutii
pentru bento, cutii pentru bețișoare chinezești,
cutii pentru distribuirea șervețelelor de hârtie,
cutii pentru floricele de porumb, goale, de uz
casnic, cutii pentru pâine, cutii pentru picnic,
cutii pentru sandvișuri, cuțitașe ondulatoare
pentru unt, damigene, decorațiuni din porțelan
pentru torturi, discuri de sfeșnic, discuri de
sfeșnic, nu din metale prețioase, dispozitive de
măcinat de bucătărie, neelectrice, dispozitive
de scurgere pentru salate acționate manual,
dispozitive de sprijin pentru cuțite de tăiat
carnea, dispozitive neelectrice de spart ouă
pentru uz casnic, dispozitive non-electrice
pentru obținerea spumei de lapte, dispozitive
pentru injectarea marinadelor, dispozitive pentru
măsurarea spaghetelor, dispozitive pentru
scoaterea sâmburilor de cireșe, dispozitive
pentru servirea spaghetelor, dispozitive portabile
pentru răcirea băuturilor, distribuitoare de
băuturi, neelectrice, distribuitoare de hârtie
de bucătărie, distribuitoare de paie de
băut, distribuitoare de peliculă adezivă (altele
decât cele fixe), distribuitoare de șervețele,
distribuitoare de șervețele pentru uz casnic,
donițe, dopuri de sticlă, dopuri de sticlă pentru
sticle, dozatoare de aluat pentru bucătărie,
dozatoare de șervețele, dozatoare portabile
pentru băuturi, dozatoare portabile pentru
lapte praf, dozator de aluat de uz casnic
acționat manual, elemente de fixare pentru
fața de masă, obiecte din faianță, farfurii,
farfurii biodegradabile, farfurii compostabile,
farfurii de unică folosință, farfurii decorative,
farfurii degradabile, farfurii din hârtie, farfurii
din metale prețioase, farfurii din plastic, farfurii
din plastic (veselă), farfurii din silicagel, farfurii
din sticlă, farfurii pe bază de pastă de
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hârtie biodegradabilă, farfurii, nu din metal
prețios, farfurii, nu din metale prețioase,
farfurioare, felinare de vânt (neelectrice),
fierbătoare neelectrice, fierbătoare neelectrice
pliabile, filtre de cafea neelectrice, filtre de
cafea, nu din hârtie, ca parte componentă
a cafetierelor non-electrice, filtre mari de
cafea, neelectrice, filtre non-electrice pentru
fierberea cafelei, filtre pentru menaj, flacoane
de sticlă (recipiente), flacoane inteligente pentru
medicamente, vândute fără conținut, discuri
pentru a împiedica laptele să dea în foc, folie
din silicon pentru copt brioșe, folii pentru copt,
forme de bucătărie, forme de copt, forme de copt
pentru patiserie, forme de copt pentru prăjituri,
forme de copt prăjituri, forme de inele pentru
prăjituri, forme de plastic pentru înghețată pe băț,
forme de prăjituri, forme de prăjituri, din materiale
nemetalice, forme de prăjituri, din metal comun,
forme de prăjituri, din metale comune, forme de
tort, forme din aluminiu (ustensile de bucătărie),
forme din plastic pentru cuburi de gheață, forme
pentru brioșe, forme pentru bucătărie, forme
pentru budincă, forme pentru ciocolată, forme
pentru cofetărie, forme pentru colțunași de uz
casnic, forme pentru copt din carton de unică
folosință, forme pentru copt, din hârtie, forme
pentru coptul prăjiturilor, forme pentru cuburi
de gheață pentru congelatoare, forme (ustensile
de bucătărie), forme pentru cuburi de gheață,
forme pentru gătit, forme pentru ochiuri de ouă,
forme pentru prăjituri, frigidere portabile non-
electrice, frigărui, friteuze neelectrice, fructiere,
funduri de tăiat din oțel inoxidabil, furculițe de
servit, furculițe de servit paste, furculițe pentru
grătar, gamele, gamele (recipiente pentru gătit
orez), garnituri din cauciuc pentru borcane, de
uz casnic, ghivece din piatră, găleți pentru
baie, găleți pentru cărbuni de uz menajer,
găleți pliabile, greutăți pentru fețe de masă,
suporturi de grătare, grătare (neelectrice),
grătare (ustensile de bucătărie neelectrice),
grătare (ustensile pentru gătit), grătare din pietre
prețioase, grătare neelectrice pentru bucătărie,
grătare pentru camping, gulere de picurare
pentru vin, special adaptate pentru a fi utilizate
în jurul părții de sus a sticlelor de vin pentru
a opri picăturile, huse ajustate pentru găleți,
huse de cană, huse pentru ceainice, ibrice
de cafea neelectrice, nu din metal prețios,
ibrice de cafea, nu din metale prețioase, ibrice
japoneze din fontă, non-electrice (tetsubin),
individualuri de masă, nu din hârtie sau material
textil, individualuri de vinil, inele decorative
pentru lumânări din metale prețioase, inele din
metale prețioase pentru șervețele, inele pentru
șervețele, inele pentru șervețele, nu din metale
prețioase, infuzoare de ceai, infuzoare de ceai

din metale prețioase, infuzoare de ceai, nu din
metale prețioase, instrumente (manuale) pentru
desfacerea homarilor, instrumente de uz casnic,
instrumente pentru pasat legume, închizători
pentru capacele de cratiță, învelișuri protectoare
pentru paharele de băutură, linguri de amestecat
(ustensile de bucătărie), linguri de cafea,
linguri de servit, linguri de spumă (instrumente
neelectrice pentru bucătărie), linguri pentru gătit
și servit, linguri pentru gătit și servit (ustensile
de bucatarie), linguri pentru gătit și servit, pentru
bucătărie, linguri pentru orez, linguri pentru
zahăr, linguri pentru înghețată, linguri plate
pentru orez gătit, în stil japonez (shamoji), linguri
în stil japonez pentru orez gătit (shamoji), lingură
de cupe pentru pepene galben, lăzi frigorifice,
învelișuri protectoare pentru dozele de băutură,
linguri strecurătoare (utensile de bucătărie),
lingurițe pentru miere, lopeți pentru pizza, matrițe
din plastic utilizate în menaj pentru fabricarea
săpunului, mașini de tocat carne neelectrice,
menorah, mese cu blat-tavă, mixere neelectrice
de bucătărie, mixere neelectrice de uz casnic,
mixere neelectrice pentru cafea, mânere din
material plastic pentru vase adânci, mănuși de
bucătărie, mănuși pentru cuptor, mănuși pentru
grătar, mojare din lut în stil japonez (suribachi),
mojare pentru utilizare în bucătărie, oale cu
presiune (vase de bucătărie), oale de fiert sub
presiune, neelectrice, oale de gătit, oale de gătit
pentru utilizare în cuptoare cu microunde, oale
de gătit sub presiune, oale duble pentru bain-
marie, oale neelectrice pentru făcut conserve
(oale sub presiune), oale pentru gătire lentă
(neelectrice), oale și tigăi pentru gătit (non-
electrice), oale și tigăi portabile pentru camping,
oliviere, oliviere pentru ulei și oțet, oliviere, nu
din metale prețioase, pahare, vase de băut și
articole pentru baruri, ornamente speciale de
masă sub formă de sfeșnic cu mai multe brațe,
din metale prețioase, ornamente speciale de
masă sub formă de sfeșnic cu mai multe brațe,
nu din metale prețioase, oțetare din metale
prețioase, oțetare din metale prețioase, pentru
ulei sau oțet, pachete de gheață pentru răcirea
alimentelor și băuturilor, pachete de hidratare
care constau dintr-un rezervor pentru lichide
și un tub de distribuire, pachete de hidratare
care constau într-un rezervor pentru lichide și
un tub de alimentare, pachețele de gheață
utilizate pentru păstrarea la rece a alimentelor
și a băuturilor, pahare din plastic sau hârtie,
pahare pentru ouă din metale prețioase, pahare
pentru ouă, nu din metale prețioase, palate
de amestecare neelectrice pentru utilizare în
bucătărie, paletă pentru pește, coșulețe de
pâine, palete (accesorii pentru masă), palete
de amestecare neelectrice, palete de uz casnic,
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palete neelectrice de uz casnic, palete pentru
tarte, pensule pentru alimente, pensule pentru
patiserie, pensule pentru uns carnea, perii pentru
ciuperci, perii pentru legume cu dispozitive de
răzuit, perii pentru prăjituri, pâlnii de bucătărie,
pâlnii din plastic, servicii pentru picnic (veselă),
picurătoare pentru vase, pietre pentru pizza,
râșnițe de piper manuale, pipete pentru sos,
pistiluri în stil japonez din lemn (surikogi),
pisăloage pentru utilizare în bucătărie, planșete
de pâine, platou lăcuit, cu nouă compartimente,
pentru servirea mâncării (gujeolpan), platouri
cu capac pentru brânzeturi, platouri cu capac
pentru prăjituri sau torturi, platouri cu capac
pentru servirea legumelor, platouri de servire
din metale prețioase, platouri pentru aperitive,
plăci de tocat, platouri (veselă), platouri pentru
servirea mâncării, polonice (ustensile de menaj
sau de bucătărie), polonice cu fundul plat,
polonice de bucătărie cu fund plat, polonice
de servit, polonice pentru servit, porțelan
decorativ, prese de tortilla, prese de tortilla,
neelectrice (ustensile de bucătărie), prese de
usturoi (ustensile de bucătărie), presă de usturoi,
presă pentru carne, tigăi pentru prăjit, prese
pentru biscuiți, acționate manual, prese pentru
carne, prese pentru usturoi acționate manual,
produse de fragezire (ustensile de bucătărie),
produse de olărie, produse din ceramică pentru
bucătărie, produse din sticlă de uz casnic,
produse pentru frăgezirea cărnii pentru uz
casnic, proțapuri (altele decât piesele aparatelor
de gătit), pungi de pânză de tifon folosite la
gătit, pungi din plasă pentru gătit, pungi izolate
termic pentru alimente sau băuturi, răcitoare
de unt, răcitoare pentru băuturi (recipiente),
răcitoare pentru caviar, raclete pentru tigăi și
oale, rafturi pentru condimente, rafturi pentru
legume, rafturi pentru răcirea produselor coapte,
râşniţe de sare acţionate manual, râșnițe
de cafea, râșnițe de piper, râșnițe manuale
de uz casnic, râșnițe menajere neelectrice,
râșnițe neelectrice, râșniță de sare, răcitoare
(recipiente neelectrice), răcitoare pentru sticle
(recipiente), răcitoare portabile, neelectrice,
rasnite pentru sare si piper, recipiente (baloane
de sticlă), recipiente ceramică, recipiente cu
termoizolație dublă pentru alimente, recipiente
de ceai portabile, recipiente de menaj din
metale prețioase, recipiente de sticlă pentru
farmacii, râșnițe neelectrice pentru cafea, râșnițe
pentru condimente (neelectrice), răzătoare,
răzătoare (ustensile de uz casnic neelectrice),
răzătoare pentru utilizare în bucătărie, răzătoare
specială pentru coaja de citrice, răzători pentru
brânză, răzători pentru nucșoară, recipiente
(nemetalice) pentru apă sfințită, recipiente
de unică folosință din folie de aluminiu,

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

lumânări groase, suporturi pentru lumânări, nu
din metale prețioase, suporturi pentru oale,
suporturi pentru oliviere din metale prețioase,
suporturi pentru ouă, suporturi pentru pahare
(articole de masă), suporturi pentru pahare din
plastic, suporturi pentru pahare, nu din hârtie sau
material textil, suporturi pentru pliculețe de ceai,
suporturi pentru pungi din plastic, de uz casnic,
suporturi pentru scobitori, suporturi pentru
scobitori din metale prețioase, suporturi pentru
sticle și pahare de vin din metale prețioase,
suporturi pentru tocătoare, suporturi pentru tort,
suporturi pentru tăvi de pizza, suporturi pentru
uscarea vaselor, suporturi pentru șervețele de
masă, suporturi pentru șervețele, nu din metale
prețioase, suporturi pentru știuleții de porumb,
suporturi pentru ustensile de bucătărie, suporturi
pentru veselă, suporturi ramificate pentru căni,
suporturi termoizolante pentru pahare, suporturi
verticale pentru sticle, table pentru frământare,
mașini de făcut tăiței, acționate manual, tăvi
biodegradabile, tăvi biodegradabile de uz casnic,
tăvi compostabile, tăvi de copt din aluminiu, tăvi
de copt fără margini, din metal comun, tăvi de
decongelare pentru bucătărie, tăvi de scurgere,
tăvi de servire din metale prețioase, tăvi (platouri
de servit), tăvi de servire fabricate din trestie-
indiană, tăvi de servit, tăvi de tacâmuri, tăvi de
uz casnic, tăvi de uz casnic, din hârtie, tăvi
degradabile de uz casnic, tăvi pentru brioșe,
tăvi pentru desert, tăvi pentru prăjituri, tăvi
pentru scurs, tăvi pentru servit masă, tăvi pentru
servit, nu din metale prețioase, tăvi sau suporturi
individuale de luat masa, în stil japonez (zen),
tăvi sau suporturi individuale în stil japonez
pentru cină (zen), teluri, teluri de bucătărie
(neelectrice), termos neelectric, termos pentru
alimente, termosuri, termosuri pentru băuturi,
tigăi, tigăi cu mâner, tigăi de clătite suedeze,
tigăi de prăjit, tăvi turnante (pentru bucătărie),
tăvi și forme de copt, tăvi și forme de copt
(nu jucării), tăvițe (recipiente pentru obiecte
mici) pentru uz casnic, țepușe de frigărui
nemetalice, tigăi de prăjit ouă, tigăi din sticlă,
tigăi neelectrice, tigăi non-electrice de gătit,
tigăi orientale (wokuri), tigăi pentru clătite, tigăi
pentru ouă, tigăi pentru prăjit, tigăi întinse pentru
gătit, tocătoare, tocătoare din lemn (ustensile),
tocătoare din lemn pentru bucătărie, tocătoare
pentru brânză, tuburi de curățat usturoi, ulcioare
emailate, ulcioare pentru lapte, ulcioare pentru
sirop, ulcioare pentru smântână, untiere, urne,
urne fiind vaze, ustensile casnice și de bucătărie,
ustensile de bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, ustensile de bucătărie pentru pregătirea
grătarului, ustensile de bucătărie, cu excepția
furculițelor, cuțitelor și lingurilor, ustensile de
gătit, neelectrice, ustensile de menaj, ustensile
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de mână pentru scos sâmburi de curmale,
ustensile de zdrobit alimentele, ustensile pentru
copt, utensile de bucătărie, nu din metale
prețioase, vase, vase adânci, vase de așezat
în mijlocul meselor, vase de bijuterii, vase de
bucătărie, vase de ceramică, vase de copt din
porțelan, vase de fiert orez pentru cuptor cu
microunde, vase de făcut floricele de porumb
la cuptor cu microunde, vase de gătit de unică
folosință din hârtie, vase de gătit din hârtie,
vase de lut, vase de metal pentru preparat
înghețată si băuturi reci, vase de uz casnic
termoizolate de ceramică, vase din cositor pentru
brutărie, vase din sticlă, vase din sticlă pentru
fructe, vase domestice termoizolante de sticlă,
vase domestice termoizolate din porțelan, vase
ignifuge, vase neelectrice de făcut sorbet și
înghețată, vase neelectrice de făcut înghețată,
vase neelectrice pentru prepararea alimentelor
în baie de aburi, vase non-electrice de gătit orez,
vase non-electrice pentru servirea cafelei, din
metale prețioase, vase pentru amestecare, vase
întinse, vase pentru condimente, vase pentru
copt, vase pentru copt din aluminiu, vase pentru
copt din ceramică, vase pentru copt din sticlă,
vase pentru copt la cuptor și servit la masă,
vase pentru cuptor, vase pentru cuptoare cu
microunde, vase pentru gratinare, vase pentru
gătit din aluminiu, vase pentru muștar, vase
pentru prăjit, vase pentru păstrarea usturoiului,
vase pentru scurs salata, vase pentru servit,
vaze din ceramică pentru podea, vase sacrale,
vase ramekin, vase pentru unt, vase pentru
tajine, neelectrice, vase pentru sufleu, vase
pentru sos, veselă, veselă (ustensile de uz
casnic), veselă din ceramică, veselă din sticlă,
veselă pentru picnic, veselă pentru servit, veselă,
altele decât cuțite, furculițe și linguri, veselă,
altele decât furculițe, cuțite și linguri, veselă, nu
din metale prețioase, zaharnițe, zaharnițe (altele
decât cele din metale prețioase).
25. Botoșei, botoșei (încălțăminte din lână
pentru bebeluși), botoșei tricotați pentru
bebeluși, papuci de baie, sandale de baie,
încălțăminte pentru bebeluși, încălțăminte pentru
copii, papuci de casă, papuci de unică
folosință, bandane, banderole pentru cap,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe
și manșete absorbante pentru tenis, benzi
absorbante de purtat pe cap, căciuli cu ciucuri,
căciuli cu nod, bentițe antitranspirante, bonete
tricotate, bentițe pentru cap, bentițe cu protecții
pentru urechi (îmbrăcăminte), căciuli de blană
artificială, căciuli tricotate, căciuli tip cagulă,
căciuli și șepci pentru ski, fesuri, pălării, pălării de
hârtie (îmbrăcăminte), pălării de plajă, pălării de
soare, pălării de ploaie, pălării din blană, pălării
din lână, pălării din rogoz (suge-gasa), pălării

fedora, pălării mici, pălării pentru femei, pălării
pentru petreceri (articole de îmbrăcăminte),
pălărioare de soare, sepci cu cozoroc, șepci
(articole de îmbrăcăminte).
28. Accesorii de protecție pentru coate
pentru practicarea patinajului, accesorii pentru
antrenamentul de golf, ace pentru pompe de
umflat mingi de joc, adaptoare pentru dispozitive
de umflare a mingilor, amortizoare de vibrații
pentru rachete de tenis, amortizoare pentru
mese de biliard american, antene pentru plase
de volei, aparat de lipit pene pe săgeți
de tir cu arcul, aparate care încorporează
greutăți destinate exercițiilor fizice, aparate cu
pedale pentru aerobic, aparate de antrenament
eliptice, aparate de gimnastică, aparate de
gimnastică portabile de uz casnic, aparate de
interior pentru fitness, aparate de vâslit, aparate
pentru antrenament sportiv, aparate pentru
antrenamente (exerciții fizice), aparate pentru
culturism, aparate pentru culturism (exerciții
fizice), aparate pentru exerciții abdominale,
aparate pentru exerciții fizice, aparate pentru
genuflexiuni, aparate pentru lansat mingile de
tenis, aparate pentru lansat mingi de tenis
de masă, aparate pentru obținerea unei bune
condiții fizice (de uz nemedical), aparate pentru
tiroliene folosite în scopuri recreative, aparate
utilizate la antrenamentul pentru jocul de rugby
(echipament sportiv), aparate pentru tonifierea
corpului (exerciții fizice), apărătoare de tibie
pentru uz sportiv, apărătoare pentru picioare
pentru uz atletic, apărători cu ținte pentru
karate, apărătoare pentru picioare (apărătoare
pentru crichet), apărători de cot (articole de
sport), apărători de genunchi (articole de sport),
apărători de protecție pentru piept (pentru
baseball), apărători de protecție pentru piept
(pentru hochei), apărători de tibie (articole de
sport), apărători de tibie de uz sportiv, apărători
de tibie pentru atletism, apărători de tibie
pentru fotbal, apărători de tibie pentru karate,
apărători elastice pentru umeri, pentru uz sportiv,
apărători pentru lovituri de karate, apărători
pentru portarii de hochei pe gheață, arbalete
(aparate pentru sport), arcuri (pentru tir cu
arcul), arcuri (pentru tirul cu arc), arcuri de tir,
arcuri pentru tir, arcuri pentru tragere cu arcul
în stil japonez (yumi), aripioare pentru plăci
de surf, aripioare pentru plăci de windsurfing,
aripioare pentru surf, arme de scrimă, arme
pentru paintball (articole sportive), articole
căptușite de protecție pentru crichet, articole
de camuflare pentru vânătoare de rațe (articole
de sport), articole de gimnastică, articole de
gimnastică și de sport, articole de sport, articole
și echipamente pentru vânătoare și pescuit
respectiv: instrumente de pescuit, alarme de
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mușcătură pentru pescuitu, aparate indicatoare
acustice folosite pentru pescuit, articole de
camuflare pentru vanatoare, articole de scoatere
a peștelui din cârlige de undita, aruncătoare
de momeala, barci gonflabile pentru pescuit,
cutii de ustensile pentru pescuit, genți adaptate
pentru pescuit, genți de pescuiti, genți pentru
mulinete, hamuri pentru pescuit, indicatoare de
mușcătură (echipament de pescuit), indicatoare
de presiune electronice folosite pentru pescuitul
la undita, juvelnice, lansete de pescuit, lansete
pentru pescuit la musca, mincioguri de pescuit,
învelișuri pentru camuflare (articole de sport),
mulinete, mulinete pentru pescuit, senzori de
mușcătură, suporturi de undita pentru pescuitul
de pe mal: suporturi de undite, suporturi pentru
undite de pescuit, tocuri pentru undite de pescuit,
mincioguri pentru pescarii cu undița, articole
pentru jocul de darts, articole pentru practicarea
golfului, articole și echipament de sport, axe de
plăci de skateboard, bandaje de mâini pentru uz
sportiv, bandă de mâner pentru rachete, bandă
pentru mânerul rachetei, bandă pentru mânerul
rachetelor, bare asimetrice, bănci de exerciții,
bănci de uz sportiv, bănci pentru abdomene,
bănci pentru gimnastică, bănci pentru ridicarea
de greutăți, bare cu arc pentru exerciții fizice,
bare de halteră, bare de protecție pentru
mese de biliard american, bare de tracțiuni
pentru cadre de ușă, bare orizontale (pentru
gimnastică), bare paralele (pentru gimnastică),
bare pentru exerciții, bare pentru gantere (pentru
ridicare de greutăți), bare pentru haltere pentru
ridicare de greutăți, bare portabile pentru dans,
bastoane pentru gimnastică, bârne (aparate de
gimnastică), bârne (pentru gimnastică), bâte
(articole sportive), bâte de baseball, baze
de baseball, baze de softball, baze pentru
aruncători de baseball, benzi ale meselor de
biliard, benzi cu greutăți pentru echilibrarea
rachetelor de tenis, benzi de amortizare pentru
mese de biliard, benzi de mijloc pentru fileuri
de tenis, benzi de prindere pentru bâte de
baseball, benzi de prindere pentru crose de
golf, benzi de prindere pentru crose de hockey.,
benzi de prindere pentru plăci de skateboard,
benzi de rezistență pentru întinderea degetelor,
benzi elastice pentru yoga, bâte de softball, bâte
pentru jocuri cu mingea, benzi pentru exerciții,
benzi pentru masă de biliard (echipament pentru
jocuri), benzi pentru mânerele paletelor de tenis
de masă, benzi pentru mânerele rachetelor de
badminton, benzi pentru mânerele rachetelor
de squash, benzi pentru mânerele rachetelor
de tenis, benzi pentru înfășurarea mânerelor
rachetelor de tenis, benzi rulante pentru exerciții
fizice, bețe de schi, bețe de ski pentru schiuri
cu rotile, bețe pentru nordic walking, biciclete

statice de antrenament, bile de biliard, bile
de biliard numerotate, bile de crichet, bile
de metal pentru aruncarea greutății, bile de
pétanque, bile de vopsea, bile de vopsea
(proiectile), bile pentru jocul boules, cretă pentru
tacuri de biliard, tacuri de biliard, vârfuri pentru
tacuri de biliard, blocstarturi, blocstarturi (pentru
piste sportive), blocstarturi pentru evenimente
sportive, blocuri yoga, boburi, boburi (aparate
sportive), bowling (jocuri), bride pentru corzi
pentru schi acvatic, bride pentru schi acvatic,
bucăți de material care se pot prinde pe o
suprafață corespunzătoare pentru a fi utilizate
ca ținte pentru jocul de darts, buzunare pentru
săgeți de aruncat la țintă, cablu de tensiune
pentru tir cu arcul, cadre pentru genuflexiuni, cai
cu mânere (pentru gimnastică), cal cu mânere,
camere de aer pentru mingi destinate jocurilor
sportive, canturi de schiuri, capete pentru crose
de golf, călcâi de etambou pentru plăci cu vele,
căptușeli de protecție (piese vestimentare de
sport), căptușeli de protecție pentru sporturi,
căptușeli de protecție pentru stâlpi de tenis,
catarge pentru plăci de windsurfing, centuri
de cățărare, centuri pentru fotbal american,
centuri pentru halterofili (articole de sport),
cercuri de gimnastică cu senzori de măsurare
încorporați, cercuri de yoga, cercuri pentru
gimnastică ritmică, cercuri pentru sport, chingi
pentru bodyboard-uri, ciocane pentru sporturi,
cleme de suport pentru tacuri de biliard, clipsuri
pentru haltere, coarde de sărit, cărucioare
pentru saci de golf, căști de protecție pentru
baseball, coarde pentru arcuri, coarde pentru
gimnastică ritmică, coarde pentru rachete de
squash, cochilii de protecție pentru sport, conuri
de marcaj pentru sport, corzi de rachete, corzi
de rachete pentru racquetball, corzi de sărit,
corzi de sărit cu numărătoare digitale, corzi de
tracțiune pentru schi acvatic, corzi pentru arcul
de tir, corzi pentru rachete de badminton, corzi
pentru rachete de tenis, corzi pentru schi acvatic,
corzi sintetice pentru rachete sportive, costume
de sport pentru electrostimulare musculară,
cotiere folosite pentru crichet, cotiere pentru
cicliști, cotiere pentru fotbal american, covoare
de golf, covoare de golf pentru exersarea de
interior de putting, covorașe de antrenament
de putting pentru golf (instrumente de golf),
coșuri de baschet, cretă de gimnastică pentru
îmbunătățirea prinderii mânerelor în activități
sportive, cretă pentru tacuri de biliard, cretă
pentru tacuri de biliard american, crose de
crichet, crose de floorball, crose de golf, crosă
de hochei irlandez pentru femei, crose de
golf cu cap metalic, crose de golf tip putter,
crose de hochei, crose de hochei pe gheață,
crose de hochei pe iarbă, crose de polo, crose



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/01/2023

pentru bandy, crose pentru lacrosse, crose putter
(aparate sportive), aparate pentru cultură fizică,
cupe de putting, curele abdominale adezive,
electrice, pentru stimulare musculară, curele de
prindere pentru plăci de bodyboarding, curele
pentru exerciţii pentru abdomen, curele pentru
fixarea piciorului pe plăcile cu vele, curele pentru
picior pentru plăci cu vele, curele pentru plăci cu
vele, curele pentru plăci de surf, cutii adaptate
pentru articole sportive, cutii pentru arcuri de
tir, cutii pentru bâte de baseball, cutii pentru
mingi de tenis, cutii pentru rachete (pentru tenis
sau badminton), cutii pentru tacuri, cutii pentru
transportul schiurilor acvatice, cutii sub formă de
tolbe pentru instrumente sportive, cuști pentru
arte marțiale mixte, deltaplane, diamant (home
plate) de softball, discuri conice pentru fotbal,
discuri de golf pentru exersarea de interior
de putting, discuri de greutăți pentru haltere,
discuri pentru sport, dispositive de prindere
folosite la ridicarea greutăților, dispozitive care
împiedică desfacerea șireturilor cu care se
fixează apărătorile pentru umeri, pentru uz
sportiv, dispozitive de antrenament pentru tenis
de masă cu tije suple elastice, dispozitive
de fixare pentru schi acvatic, dispozitive de
fixare pentru schiuri alpine, dispozitive de fixare
pentru snowboard-uri, dispozitive de marcat
punctele la biliard, dispozitive de recuperare
a mingilor de golf, dispozitive de ricoșare
pentru pucuri la antrenamente de hochei,
dispozitive de susținere a mingii pentru șut,
dispozitive de transport pentru seturi de crochet,
dispozitive flexoare de mână pentru exerciții
fizice, echipament pentru înot, dispozitive
manuale de exerciții pentru picioare, dispozitive
non-extensibile de ochire pentru tir cu arcul,
dispozitive pentru alinierea loviturii la golf,
dispozitive pentru amplasarea popicelor de
bowling, dispozitive pentru antrenament de
golf, dispozitive pentru recuperarea mingilor
de tenis împrăștiate pe teren, dispozitive
prindere mingi, dulapuri pentru jocul de
darts, echipament de antrenament în arte
marțiale, echipament de badminton, echipament
de biliard, echipament de exerciții acționat
manual, echipament pentru biliard, echipament
pentru fotbal, echipament pentru scrimă,
echipament pentru volei, echipamente de sport
pentru animale de companie, echipamente
pentru sport, echipamente pentru sport și
exerciții fizice, echipamente pentru tir cu
arcul (stil japonez și occidental), echipamente
protectoare pentru taekwondo, elemente de
absorbție a șocului pentru protejarea împotriva
accidentărilor (articole sportive), etichete din
piele pentru genți pentru crose de golf, etichete
pentru gențile de golf, etuiuri pentru bâte de

softball, etuiuri pentru rachete, etuiuri pentru
tacuri de biliard, extensii pentru tacuri de
biliard, extensoare, extensoare pentru piept,
fileuri pentru badminton, fileuri pentru jocuri
cu mingea, fileuri pentru racquetball, fileuri
și stâlpi pentru tenis, fire naturale pentru
racordajul rachetelor de squash, fire naturale
pentru racordajul rachetelor de tenis, florete de
scrimă, fluturași (badminton), fluturași (pentru
sporturi cu racheta), fluturași chinezești pentru
jianzi, fluturași de fleșete pentru jocul de
darts, fluturași pentru rachetele hagoita, gantere
(pentru ridicare de greutăți), garduri folosite
la antrenamentele de atletism, garduri (pentru
piste sportive), garduri folosite la atletism, genţi
adaptate pentru snowboard, genți adaptate
articolelor de sport, genți adaptate pentru
păstrarea echipamentului pentru scrimă, genți
adaptate pentru transportul accesoriilor sportive,
genți adaptate pentru transportul plăcilor de surf,
genți adaptate special pentru echipamente sport,
genți create special pentru transportul schiurilor,
genți de bowling, genți de bowling (adaptate),
genți de golf, genți de tenis adaptate pentru
rachete, genți pentru crose de golf, genți pentru
crose de golf, cu sau fără roți, genunchiere
de uz sportiv pentru ciclism, genunchiere de
uz sportiv pentru patinaj, genunchiere de uz
sportiv pentru skateboard, genunchiere pentru
atleți, genunchiere pentru fotbal, genunchiere
pentru fotbal american, genunchiere pentru
skateboard (articole sportive), genți pentru crose
de hochei pe gheață, genți pentru crose de
lacrosse, genți pentru echipament de golf, cu
roți, genți pentru mingi de fotbal, genți pentru
mingi de lacrosse, genți pentru schiuri, genți
pentru skateboard-uri, crose de golf, gonflabile
pentru piscină, greutăți cu mânere pentru
antrenament, greutăți de gleznă și încheietură
pentru exerciții, greutăți de oțel folosite în mod
special pentru aruncarea greutăților, greutăți
de încheietură pentru exerciții, greutăți de
încheietură și de gleznă pentru exerciții, greutăți
pentru picioare (articole de sport), greutăți
pentru picioare pentru exerciții, greutăți pentru
picioare pentru uz sportiv, haltere, haltere (pentru
ridicarea greutăților), haltere pentru ridicare de
greutăți, hamuri pentru plăci de windsurfing,
harnașamente pentru utilizare în sport, hidrofolii
pentru plăci ca echipamente de sport, huse
adaptate pentru articole de sport, huse adaptate
pentru bețe de schi, huse adaptate pentru bile de
bowling, huse adaptate pentru capetele croselor
de golf, huse adaptate pentru crose de golf, huse
adaptate pentru crose de golf de tip putter, huse
adaptate pentru genți de golf, huse adaptate
pentru rachete de badminton, huse adaptate
pentru rachete de racquetball, huse adaptate
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pentru rachete de squash, huse adaptate pentru
rachete de tenis, huse adaptate pentru schiuri,
huse de protecție pentru rachete, huse pentru
capetele croselor de golf, huse pentru capetele
rachetelor de squash, huse pentru crose de
golf pentru băieții de mingi, huse pentru legături
de schi, huse pentru palete de tenis de masă,
huse pentru palete de tenis de masă (croite
pe formă), huse pentru plăci cu vele, huse
pentru plăci de surf, huse pentru plăci de surf
(adaptate), huse pentru rachete, huse pentru
rachete de squash, huse pentru rachete de
tenis, huse special concepute pentru plăcile de
surf, inele acționate manual pentru exerciții de
rezistență pentru partea inferioară și superioară
a corpului, inele de exercițiu pentru întărirea
mâinii, inele pentru coșuri de baschet, inele
pentru gimnastică, inele pentru sport, instalații
și aparate pentru jocul de popice, jocuri cu bile,
jocuri de palete cu minge, jocuri electronice
de darts, jocuri sportive, labe de scufundare,
lame pentru patine de gheață, lansatoare de
talere (tir), lansatoare de ținte (articole de sport),
leagăne pentru yoga, legături de schi, legături
de schiuri și piesele acestora, lăzi de gimnastică
pentru sărituri, manechine pentru blocaje, pentru
antrenamente de fotbal american, manșete de
protecție pentru încheietura mâinii pentru cicliști,
manșete de protecție pentru încheietura mâinii
pentru patinaj, manșete de protecție pentru
încheietura mâinii pentru skateboard, mânere
de crose de golf, mânere de rachete, mânere
pentru articole sportive, mânere pentru corzi
pentru schi acvatic, mânere pentru crose de
golf, mânere pentru flotări, mânere pentru schi
nautic, mânere rotative pentru flotări, mănuși
(accesorii de joc), mănuși confecționate special
pentru sport, mănuși de baseball, mănuși de
biliard, mănuşi pentru hochei pe teren, mănuși
de box, mănuși de fotbal, mănuși de golf,
mănuși de handbal, mănuși de hochei, mănuși
de protecție (mănuși pentru tir cu arcul), mănuși
de protecție kote, mănuși de protecție pentru
jocuri cu crosă sau bâtă, mănuși de protecție
pentru jocuri cu crosă sau bâtă (accesorii de
joc), mănuși de schi nautic, mănuși de scrimă,
mănuși de softball, mănuși pentru baseball
(pentru jucătorii prinzători), mănuși pentru fotbal
american, marcatoare pentru mingi de golf,
mașini de aruncat mingi, mașini pentru jocul cu
popice, mănuși pentru jocul cu popice, mănuși
pentru karate, mănuși pentru lacrosse, mănuși
pentru lupte, mănuși pentru primul jucător de
baseball, mănuși pentru racquetball, mănuși
pentru ridicarea de greutăți, mănuși pentru
taekwondo, mănuși pentru windsurfing, mănuși
pentru înot, măști de față pentru sport, măști de
kendo, materiale pentru tir cu arcul, materiale

sub formă de corzi pentru rachete sportive, mese
de biliard, mese de biliard cu fisă, mese de
inversie, mese de ping-pong, mese pentru tenis
de masă, mingi (articole sportive), mingi antistres
din materiale maleabile, mingi antistres pentru
antrenarea mâinilor, mingi de antrenament,
mături de curling, măști de protecție pentru față
folosite în scrimă, măști de scrimă, măști pentru
jucători prinzători (catcher), mingi de baschet,
mingi de baseball, mingi de baseball (rigide),
mingi de baseball din cauciuc, mingi de bowling,
mingi de cauciuc pentru exersarea mâinilor,
mingi de exerciții pentru reducerea stresului,
mingi de fotbal, mingi de fotbal american, mingi
de futsal, mingi de gimnastică pentru yoga, mingi
de golf, mingi de handbal, mingi de jucat rațele
și vânătorii, mingi de jucat sepak takraw, mingi
de netball, mingi de padel, mingi de paintball
cu vopsea utilizate ca proiectile în jocurile de
război, mingi de plajă, mingi de polo, mingi de
polo de apă, mingi de racquetball, mingi de
rugbi, mingi de softball, mingi de sport, mingi de
squash, mingi de tenis, mingi de tenis (rigide),
mingi de tenis de masă, mingi de tenis moi, mingi
de tonifiere pentru pilates, mingi de volei, mingi
gonflabile pentru sport, mingi medicinale, mingi
pentru bandy, mingi pentru biliard, mingi pentru
floorball, mingi pentru gimnastică, mingi pentru
hochei pe iarbă, mingi pentru jocul de bocce,
mingi pentru lacrosse, mingi pentru practicarea
sporturilor, mingi pentru sport, mingi pentru
sporturi cu rachetă, minitrambuline, monoschiuri,
muniție pentru jocuri de paintball, muniție pentru
pistoale cu bile de vopsea, obstacole pentru
concursuri de echitație, opritori de schi, palete
(hagoita), palete cu minge, palete de mână
pentru înot, palete de tenis de masă, palete
folosite la jocurile de palete cu minge, palmare
pentru box, panglici special adaptate pentru
gimnastică ritmică, panouri de baschet, panouri
de baschet din sticlă, panouri pentru jocuri
cu săgeți, parapante, parapantă, parașute de
rezistență pentru antrenament fizic, parașute
pentru parapantism, patine, patine cu role
în linie, patine cu rotile, patine de gheață,
patine de hochei pe gheață, pereți artificiali de
escaladă, perne de antrenament pentru arte
marțiale, piei de focă (învelitori pentru schi),
pieptare pentru kendo, pietre de curling, piscine
gonflabile de înot (articole de joacă), piscine
gonflabile pentru activități recreative (jucării),
piscine gonflabile pentru agrement, pistoale cu
bile de vopsea, pivoturi pentru saci de box, plăci
de bodyboarding, plăci de bodysurfing, plăci de
snowboard, plăci de surf, plăci de surf cu vâsle,
plăci de surf pentru skimboard, plăci de surfing,
plăci de surfing cu vâslă, plăci de wakeboard,
plăci de windsurfing, plăci kneeboard, curele
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pentru planșe de surfing, planșe de windsurfing,
planșe pentru kite surfing, planșe înclinate pentru
întinderi, în scop de fitness, plase (articole
de sport), plase de baschet, plase de tenis
de masă, plase folosite cu scopuri sportive,
plase pentru aruncat mingi de baseball, plase
pentru buzunarele meselor de biliard, plase
pentru crose de lacrosse, plase pentru exersarea
golfului, plase pentru exersarea loviturii de
baseball, plăci mountainboard, plăci pentru
practicarea sporturilor nautice, jucării utilizate în
piscine, jocuri gonflabile pentru piscine de înot.
31. Litiere pentru animale, litiere pentru animale
de companie, litiere pentru pisici, litiere pentru
păsări.
34. Brichete (de buzunar) din metale
neprețioase, brichete cu kerosen pentru
fumători, brichete din metale prețioase, brichete
nu din metal prețios (nu pentru automobile),
brichete pentru trabucuri, brichete pentru
țigarete, brichete pentru țigarete, care nu se
folosesc în vehiculele terestre, brichete, din
metale prețioase, brichete, nu din metale
prețioase, butelii cu gaz lichefiat pentru brichete
pentru țigări, cremene, cremeni pentru brichete,
doze de gaz pentru brichete, fitiluri pentru
brichete, pietre pentru brichete pentru fumători,
tocuri de brichetă, tocuri de brichetă, din
metale prețioase, tocuri de brichetă, nu din
metale prețioase, articole din metale prețioase
pentru fumători, articole pentru fumători, nu
din metale prețioase, butucel de pipe, capete
de țigarete, capete pentru portțigarete, carnete
de hârtie pentru țigarete, cuie / futace de
pipă (articole pentru fumători), curățătoare de
pipă, cutii pentru țigări electronice, cuttere
pentru trabucuri, dispozitive de curățat pipe de
tutun, dispozitive de stins țigarete și trabucuri
încălzite, precum și bețișoare de tutun încălzit,
dispozitive de tăiat țigarete, dispozitive pentru
încălzirea înlocuitorilor de tutun în scopul
inhalării, dispozitive pentru încălzirea tutunului
în scopul inhalării, etuiuri pentru trabucuri, filtre
de pipă, filtre de trabuc, filtre de tutun, filtre
pentru țigarete, foarfeci pentru țigări de foi,
foițe absorbante pentru pipe de tutun, foițe
absorbante pentru tutun, foițe pentru țigarete,
huse pentru pipe, hârtie de filtru pentru țigări,
huse pentru țigări electronice, masini manuale
pentru injectarea tutunului in tuburile de hartie,
muștiucuri de pipă, muștiucuri din chihlimbar
pentru trabucuri și suporturi de trabucuri,
muștiucuri pentru țigări, narghilele, narghilele
electronice, pietre de aburi pentru narghilele,
pipe, pipe asiatice lungi pentru tutun (kiseru),
pipe de tutun, din metale prețioase, pipe de tutun,
nu din metale prețioase, pipe electronice, pipe

mentolate, portțigarete din metale prețioase,
portțigarete pentru țigarete, portțigarete pentru
țigări de foi, produse din tutun pentru a fi
încălzite, borcane de tutun, cutii cu umiditate
constantă pentru păstrarea țigărilor de foi,
cutii cu umiditate constantă pentru trabucuri,
cutii de trabuc din metale neprețioase, cutii
din metale neprețioase pentru pipe, cutii din
metale prețioase pentru pipe, cutii humidor (cu
umiditate constantă) din metale prețioase, cutii
humidor (cu umiditate constantă) din metale
prețioase pentru păstrarea trabucurilor, cutii
pentru trabucuri din metale prețioase, cutii pentru
trabucuri, cutii pentru tutun de prizat, nu din
metal prețios, cutii pentru țigări din metale
prețioase, distribuitoare de tutun de prizat,
portțigarete din metale neprețioase, pungi de
tutun, punguțe de tutun, recipiente de tutun,
suport pentru țigări de foi, suporturi de cutii
pentru tutun de prizat, săculețe pentru pipe,
tabachere automate pentru țigarete, tabachere
din metale prețioase pentru tutun de prizat,
tabachere din metale prețioase pentru țigarete,
tabachere pentru trabucuri, tabachere pentru
țigarete, tabachere pentru țigarete care nu sunt
realizate din metale prețioase, tabachere pentru
țigări, tabachere pentru țigări de foi, tabachere
pentru tutun de prizat, tuburi pentru trabuc,
recipiente de tutun, umidificatoare de trabuc,
umidificatoare pentru trabucuri, umidificatoare
pentru tutun, scrumiere cu brichete integrate,
scrumiere din metale prețioase, scrumiere
pentru fumători confecționate din metale
neprețioase, scrumiere portabile sub formă
de săculeți, produse pentru curățarea țigărilor
electronice, scrumiere, recipiente și umidificatori
pentru tutun, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigaretelor, râşniţe pentru tutun, răzători
pentru pipe de tutun, scuipători pentru
consumatorii de tutun, suporturi pentru pipe
(articole pentru fumători), suporturi pentru pipe
de tutun, suporturi pentru țigarete electronice,
suporturi pentru ținerea trabucurilor în timp ce
se fumează, din metale prețioase, țevi de pipă,
tuburi de țigarete din foiță, cu filtru, tuburi de
țigară, tuburi lungi de pipă asiatice, urne pentru
fumat, capete de țigarete, filtre pentru țigarete,
portțigarete pentru țigări de foi, cutii de chibrituri,
chibrituri cu fosfor alb, chibrituri cu fosfor
galben, chibrituri cu sulf, chibrituri de parafină,
chibrituri de siguranță, cutii de chibrituri din
metale prețioase, cutii de chibrituri nu din metale
prețioase, suporturi pentru chibrituri, suporturi
pentru chibrituri din metale prețioase, suporturi
pentru chibrituri nu din metale prețioase, arome,
altele decât uleiurile esențiale, pentru tutun,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
înlocuitori de tutun, arome pentru tutun, aerosoli
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inhalabili și substanțe-suport pentru aceștia
pentru a fi utilizate în narghilele, melase din
plante (înlocuitori de tutun), tutun de mestecat,
mu'assel (tutun pentru narghilea), pipe pentru
fumat înlocuitori de tutun mentolați, plante pentru
fumat, preparat de prizat fără tutun, produse din
tutun, punguțe de nicotină fără tutun, de uz oral
(nu de uz medical), snus cu tutun, snus fără
tutun, substanțe pentru a fi inhalate cu ajutorul
narghilelelor, în special arome, înlocuitori de
tutun, înlocuitori de tutun nu pentru uz medical,
țigări, țigarete, trabucuri și alte articole pentru
fumători gata de utilizare, tutun, tutun care poate
fi rulat de către fumători, tutun cu arome, tutun
de fumat, tutun de pipă, tutun de pipă cu mentol,
tutun de prizat, tutun de rulat, tutun de rulat
manual, tutun de țigarete, tutun frunze, tutun
fără fum, tutun japonez tăiat (tutun kizami), tutun
mentolat, tutun vrac, de rulat și de pipă, tutun
neprelucrat, tutun pentru narghilea, tutun tăiat
fin, tutun și înlocuitori de tutun, arome chimice
sub formă lichidă folosite pentru a reîncărca
cartușele de ăigări electronice, arome, altele
decât uleiurile esențiale, pentru utilizare în țigări
electronice, atomizoare pentru țigări electronice,
carcase pentru țigarete electronice, încărcabile,
cartomizoare pentru țigări electronice, cartuşe
înlocuibile pentru țigări electronice, cartușe cu
reîncărcare pentru țigările electronice, cartușe
pentru țigări electronice, cartușe vândute pline
cu arome chimice sub formă lichidă pentru
țigările electronice, dispozitive electronice de
inhalare de nicotină, dispozitive electronice
pentru inhalarea de aerosoli cu nicotină, gudron
din tutun destinat utilizării în țigări electronice,
inhalatoare folosite ca alternativă la țigările
tradiționale, lichid pentru țigarete electronice (e-
lichid), compus din glicerină vegetală, lichid
pentru țigarete electronice (e-lichid), compus din
propilen glicol, lichid pentru țigări electronice
(lichid electronic) compus din arome sub formă
lichidă pentru reumplerea cartușelor de țigări
electronice, seturi pentru fumători de țigări
electronice, soluții de nicotina lichidă pentru
utilizare în țigări electronice, soluții lichide
pentru utilizare în țigări electronice, trabucuri
electronice, vaporizatoare orale pentru fumători,
vaporizatoare pentru țigarete fără fum, țigarete
electronice.
35. Abonament la un canal de televiziune
pentru terți, achiziții de întreprinderi pentru
terți, administrare a afacerilor pentru actori,
administrare a afacerilor pentru aeroporturi,
administrare a afacerilor pentru agenții și
brokeri de asigurări, pe bază de externalizare,
administrare a afacerilor pentru artiști
din domeniul divertismentului, administrare
a afacerilor pentru cabinete veterinare,

administrare a afacerilor pentru hoteluri din
stațiuni turistice, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, administrare a afacerilor
pentru manechine, administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor pentru
parcări auto, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul, administrare a afacerilor
pentru restaurante, administrare a afacerilor
pentru autori și scriitori, administrare a afacerilor
pentru centre de conferințe, administrare a
afacerilor pentru complexuri cu piscine de înot,
administrare a afacerilor pentru o companie
aeriană, administrare a afacerilor pentru spitale,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru sportivi profesioniști, administrare a
afacerilor pentru teatre, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de birouri de
afaceri pentru terți, administrare de concursuri
în scopuri publicitare, administrare interimară
de afaceri, administrarea afacerilor comerciale
cu capital străin, administrarea afacerilor pentru
o societate comercială și pentru o societate
de servicii, administrare de personal în scopuri
publicitare, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, agenție de angajare a
personalului în secretariat, agenții de distribuție
pentru piese de teatru, agenții de plasare,
agenții de recrutare a manechinelor, analiza
postului pentru determinarea seturilor de abilități
ale angajatului și a altor cerințe cu privire
la angajat, asistență privind recrutarea și
plasarea de personal, asistență în gestiune
de personal, casting (recrutare) de artiști de
spectacol, castinguri pentru artiști (selecție
de personal), colectare de informații privind
personalul, consiliere pe probleme de recrutare
în domeniul serviciilor financiare, consiliere în
materie de angajări, consilierea angajaților pe
probleme economice, administrarea centrelor de
apeluri pentru terți, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea condominiilor, administrarea
hotelurilor, administrarea magazinelor,
administrarea societăților comerciale (pentru
terți), administrarea stațiilor de benzină
(pentru terți), administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, servicii de relocare
pentru afaceri, asistență administrativă în
procesul de prezentare a unui răspuns
la cererile de oferte, asistență comercială
privind crearea de întreprinderi comerciale,
asistență comercială privind deschiderea
de francize, asistență comercială privind
sistemul de franciză, asistență comercială
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în managementul afacerilor, asistență în
administrarea afacerilor în domeniul francizelor,
asistență în administrarea întreprinderilor
industriale și comerciale, asistență în afaceri,
asistență în conducerea afacerilor, asistență în
domeniul administrării activităților economice,
asistență în domeniul administrării afacerilor
în regim de franciză, asistență în domeniul
administrării întreprinderilor industriale sau
comerciale, asistență în domeniul administrării
și planificării afacerilor, asistență în domeniul
managementului corporatist, asistență în
gestiunea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale unei firme industriale sau comerciale,
asistență în gestiunea comercială a firmelor în
sistem de franciză, asistență în management
pentru companiile comerciale, asistență
în management pentru firme comerciale,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale, asistență în management pentru
întreprinderi comerciale sau industriale,
asistență managerială pentru organizațiile
industriale, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul înființării și exploatării restaurantelor,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, asistență
pentru întreprinderi industriale sau comerciale
în legătură cu gestionarea activităților lor,
asistență pentru întreprinderi industriale în
legătură cu conducerea afacerilor lor, asistență
pentru întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, asistență privind gestiunea comercială
în cadrul unui contract de franciză,
asistență privind managementul activităților
comerciale, asistență privind organizarea
întreprinderii, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, asistență
în materie de management, asistență în
materie de management pentru înființarea
întreprinderilor comerciale, asistență în materie
de management privind afacerile, asistență
privind planificarea comercială, asistență în
conducerea afacerilor, conducerea afacerilor
comerciale în numele terților, consilierea
managementului privind plasarea de personal,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, consultanță în domeniul
managementului industrial inclusiv analize
cost-beneficiu, consultanță în materie de
relocalizare a firmelor, date referitoare la
afaceri, determinare a costurilor ciclului de
viață în scopuri comerciale, dezvoltarea
de sisteme de management al spitalelor,
servicii de exploatare comercială de centre

comerciale pentru alte persoane, exploatarea
întreprinderii (pentru terți), furnizare de asistență
(afaceri) în exploatarea francizelor, furnizare
de asistență în afaceri, furnizare de asistență
în managementul afacerilor, furnizare de
asistență pentru înființarea unei afaceri în
sistem de franciză, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de informații de contact
comerciale și de afaceri, pe internet, furnizare de
servicii de administrare a cursurilor academice
pentru instituții de învățământ, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, furnizor de servicii
externalizate în domeniul managementului
relațiilor cu clienții, gestionare a costurilor
medicale, gestionare administrativă a clinicilor
medicale, gestionare administrativă a spitalelor,
gestiune administrativă externalizată pentru
companii, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, gestiunea programelor
de rambursare pentru alte persoane, informații
despre metode de vânzare, înmatriculare de
vehicule și transfer de titluri de proprietate,
înregistrarea de comunicate scrise și de date,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere publicitară, intermediere în
acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, investigații
comerciale, management computerizat de
birouri, management de afaceri comerciale,
management de afaceri cu privire la cluburi
sportive, management de afaceri în domeniul
atracțiilor pentru vizitatori, management
de hoteluri pentru terți, management
de restaurant pentru terți, management
hotelier pentru terți, management în
procesele de afaceri, managementul activităților
comerciale, întocmire de rapoarte economice,
managementul activităților de impresariat
artistic, managementul afacerilor cu flote de
transport (pentru terți), managementul afacerilor
cu parcuri auto (pentru terți), managementul
afacerilor de programe de rambursare pentru
alte persoane, managementul afacerilor pentru
manifestări sportive (pentru terți), managementul
afacerilor sportivilor, managementul afacerilor
în domeniul logistic, pentru alte persoane,
managementul afacerilor în sectorul transport
și livrări, managementul clinicilor medicale
pentru terți, managementul companiilor
aeriene, managementul computerizat al
afacerii (pentru terți), managementul de
afaceri al locurilor amenajate pentru
divertisment, managementul instalațiilor sportive
(pentru terți), managementul întreprinderii
(pentru terți), managementul întreprinderilor,
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inclusiv consultanță privind aspectele
demografice, managementul proiectelor de
afaceri, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), managementul relației cu
clienții, managementul societății (pentru terți),
managementul spitalelor, managementul și
administrarea afacerilor, managementul și
consultanța în procesele de afaceri, mediere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
negociere de contracte comerciale pentru alte
persoane, negociere de contracte cu plătitorii
de servicii medicale, negociere de contracte
de publicitate, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, negociere
de tranzacții comerciale pentru artiști scenici,
negociere de tranzacții comerciale pentru terți,
negociere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți prin sisteme de telecomunicații,
negociere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți, organizare de întâlniri de afaceri,
organizare și coordonare de întâlniri de afaceri,
organizarea administrării afacerilor, organizarea
afacerilor, organizarea pentru terți de servicii
de mesaje telefonice de întâmpinare și de
servicii de recepționare telefonică, organizarea
întâlnirilor de afaceri, planificare a întâlnirilor
de afaceri, planificare corporativă, planificare
privind gestionarea afacerilor, respectiv căutare
de asociați pentru fuziuni, preluări, precum
și înființări de întreprinderi, planificare
strategică de afaceri, planificare strategică
în afaceri, planificarea administrării afacerilor,
planificarea afacerilor, planificarea afacerilor
pentru întreprinderi, abonament la ziare
electronice, abonamente la ziare, administrare
a planurilor de servicii medicale ale prestatorilor
preferați, administrare de certificări profesionale
(vocaționale), administrare de planuri de
asigurări sociale pentru angajați, administrare de
planuri de beneficii pentru angajați, administrare
de planuri de pensii pentru angajați, administrare
de planuri de servicii medicale preplătite,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, administrare de programe de
rambursare către pacienți, administrare de
programe și servicii de rambursare a cheltuielilor
pentru medicamente, administrare de programe
și servicii de rambursare către farmacii,
administrare de scheme asociative, administrare
de state de plată ale firmelor, în numele
terților, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de activități
de marketing, administrare în materie de
evaluare a afacerilor, administrare în materie de
planificare a afacerilor, administrarea (afacerilor)
în materie de metode statistice, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț

cu amănuntul, administrarea afacerilor în
domeniul transportului și livrărilor, administrarea
afacerilor în sistem de franciză, administrarea
comercială a programelor de acționariat pentru
angajați, administrație comercială, arhivarea
documentelor sau a benzilor magnetice (funcții
de secretariat), asistență la întocmirea statelor
de plată, asistență în administrarea afacerilor,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni de
radio și televiziune, citirea apometrelor pentru
facturare, citirea contoarelor de gaz pentru
facturare, citirea contoarelor de utilități pentru
facturare, citirea contoarelor electrice pentru
facturare, comandă computerizată de stoc,
completarea adreselor pe scrisori, transcrieri
de comunicări, confirmarea de reuniuni
programate pentru alte persoane, copiere de
documente pentru terți, elaborare de rapoarte
pentru proiecte de afaceri, evaluări referitoare
la administrarea afacerilor în întreprinderile
industriale, evidența registrelor comerciale,
evidență contabilă, evidență contabilă (pentru
terți), executare de lucrări stenografice pe bază
de comandă, facturare, facturare a serviciilor
de telefonie, facturare medicală, facturări,
furnizare de asistență administrativă farmaciilor,
pentru gestionarea stocurilor de medicamente,
furnizare de documente de transport pentru terți
(servicii administrative), furnizare de informaţii
din registre telefonice pentru abonaţi, furnizare
de informații din registrul de abonați de telefonie,
furnizare de informații din registrul de abonați
de telefonie pentru asistență în telecomunicații,
furnizare de servicii de secretariat în faza inițială
de constituire a unei întreprinderi, furnizare de
servicii referitoare la registrul de abonați de
telefonie, furnizarea de servicii de administrare a
cursurilor academice referitoare la înregistrarea
cursurilor online, furnizarea unui catalog online
cu informații comerciale pe internet, gestionare
de fișiere de lucru, gestionare informatizată
de fișe și dosare medicale, reproducere
prin heliografie, inițiere de apeluri telefonice
pentru alte persoane, introducere de materiale
tipărite în plicuri, operarea unei centrale
telefonice interioare pentru alte persoane,
organizare de prezentări cu scop comercial,
înregistrare pentru returnare de chei pierdute,
înregistrare și transcriere de comunicări scrise,
întocmire de documente comerciale, întocmire
de facturi, întocmire de liste de adrese, întocmire
de prezentări audio și/sau vizuale pentru
afaceri, întocmirea computerizată a statelor de
plată, întocmirea de declarații anuale pentru
întreprinderi comerciale, întocmirea statelor de
plată (pentru terți), întocmirea statelor de
salarii, actualizare și administrare de informații
în registre, actualizare și întreținere de date



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/01/2023

din baze de date informatice, administrare a
evidențelor comerciale, administrare de registre
financiare, administrare și compilare de baze
de date computerizate, colectare de date,
colectare de date statistice în scopuri comerciale
sau pentru afaceri, colectare de informații
comerciale, colectarea de date (pentru terți),
colectarea de informații de afaceri, colectarea
de informații pentru afaceri, colectarea de
statistici pentru afaceri, compilare automată a
datelor medicale în baze de date computerizate,
compilare computerizată a listelor cu clienți,
căutare de informații în fișiere informatice, pentru
terți, compilare computerizată a datelor din
gestiunea stocurilor, compilare computerizată
a listelor cu comenzi, compilare de adrese
indexate, compilare de anuare ale firmelor în
vederea publicării pe internet, compilare de
anuare online ale firmelor, compilare de baze
de date computerizate, compilare de cataloage
de afaceri, compilare de date matematice,
compilare de date pentru terți, compilare de date
statistice, compilare de date statistice pentru
cercetarea științifică, compilare de date în baze
de date electronice, compilare de indexuri de
informații în scopuri comerciale sau publicitare,
compilare de informații comerciale, compilare
de informații despre societăți, compilare de
informații statistice privind cercetarea medicală,
compilare de informații în baze de date
informatice, compilare de informații în registre
computerizate, compilare de liste cu potențiali
clienți, compilare de liste de adrese, compilare
de registre comerciale, compilare de repertorii
pentru publicare pe internet, compilare de
repertorii pentru publicare în rețelele globale
de calculatoare sau internet, compilare de
statistici de afaceri și informații comerciale,
compilare de statistici politice, compilare de
statistici privind publicitatea, compilare de
statistici privind utilizarea serviciilor medicale,
compilare de statistici referitoare la afaceri,
compilare și analiză de informații și date cu
privire la managementul afacerilor, compilare
și introducere de informații în baze de date
informatizate, compilare și sistematizare a
comunicațiilor și datelor scrise, compilare și
sistematizare a informațiilor utilizate în transmisii
electronice, compilare și sistematizare de
informații în baze de date, compilarea de
date statistice privind afacerile, compilarea de
modele statistice pentru furnizarea de informații
privind dinamica pieței, compilarea de registre
privind exportatorii, compilarea de registre
privind importatorii, compilarea informațiilor
în baze de date computerizate, compilarea
informațiilor în baze de date informatice,
compilarea și sistematizarea de informații în

baze de date computerizate, compilații statistice,
consultanță privind pregătirea statisticilor de
afaceri, consultanță privind prelucrarea datelor,
controlul computerizat a stocurilor, controlul
stocurilor cu ajutorul bazelor de date, culegere
și sistematizare de informații în baze de
date informatice, elaborare de date statistice
comerciale, elaborare de informații statistice
în domeniul afacerilor, furnizare de informații
statistice de afaceri, furnizare de informații
statistice în materie de afaceri, gestionare
a inventarului de piese și componente
pentru producători și furnizori, gestionare de
fișiere informatice, gestiunea computerizată
a stocurilor, gestiunea stocurilor, introducere
de date și prelucrare de date, inventar,
inventariere de mărfuri, întreținere de registre
(pentru terți), întreținere de registre de
active (pentru terți), întreținere de registre
de personal (pentru terți), obținerea de
informații comerciale, obținerea de informații
în domeniul afacerilor, referitoare la activitățile
societăților, obținerea de informații în domeniul
afacerilor, referitoare la statutul societăților,
obținerea de statistici de afaceri (pentru terți),
pregătire de statistici (afaceri), pregătire de
statistici comerciale, pregătire de statistici de
afaceri, pregătirea computerizată a inventarului,
pregătirea inventarierii, prelucrare automată de
date, prelucrare de date, prelucrare de date
informatice, prelucrare de date pentru colectarea
de date în scopuri comerciale, prelucrare de
date pentru întreprinderi comerciale, prelucrare
de date, sistematizare și management,
prelucrare electronică a datelor, prelucrarea
de date informatice, prelucrarea rezultatelor
studiilor de afaceri, servicii de administrare
a arhivei, respectiv indexarea documentelor
pentru terți, servicii de administrare electronică
a inventarului, servicii de birou pentru colectarea
electronică de date, servicii de birou pentru
manipularea electronică de date, servicii de birou
pentru regruparea electronică de date, servicii
de colectare computerizată a datelor la punctul
de vânzare pentru comercianții cu amănuntul,
servicii de compilare de date statistice, servicii de
consultanță privind prelucrarea de date, servicii
de consultanță privind prelucrarea electronică
a datelor, servicii de gestionare a datelor,
servicii de informare privind prelucrarea de
date, servicii de informații statistice în afaceri,
servicii de introducere de date, servicii de
introducere de date informatice, servicii de
inventariere a stocurilor, servicii de localizare
a stocurilor în baze de date, servicii de
management de inventar, servicii de prelucrare
de date, servicii de prelucrare de date (lucrări
de birou), servicii de prelucrare de date în
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domeniul sănătății, servicii de prelucrare de
date în domeniul transporturilor, servicii de
prelucrare de date în domeniul întocmirii statelor
de salarii, servicii de procesare a datelor on-
line, servicii de recuperare de date, servicii
de revista presei, servicii de înregistrare de
date statistice, servicii de ținere a evidenței
dosarelor acționarilor, servicii de transcriere de
date statistice, servicii online de prelucrare
de date, sistematizarea informațiilor în fișiere
electronice, studii statistice în afaceri, studii
statistice în domeniul afacerilor, urmărirea
volumului de vânzări pentru terți, verificare de
date computerizate, ținere a evidenței dosarelor
și fișelor privind istoricul medical personal, ținere
a evidenței dosarelor și fișelor referitoare la
starea de sănătate a persoanelor, ținere a unui
registru al evaluatorilor vocaționali profesioniști,
ținere a unui registru cu informații, ținere a
unui registru cu rase de animale, ținere a unui
registru cu rase de câini, ținere a unui registru cu
tehnicieni atestați în domeniul aerospațial, ținere
a unui registru cu tehnicieni medicali atestați,
verificarea prelucrării datelor, organizare de
prezentări în scop mercantil, organizare de
prezentări în scopuri comerciale, organizare
de testări ale competențelor profesionale,
perforare de cartele (funcții administrative),
planificarea de abonamente la ziare, pregătire de
documente, prelucrare a solicitărilor telefonice
de informații privind produsele și serviciile
promovate, prelucrare computerizată de texte,
prelucrare de documente de înregistrare a
garanției, în folosul terților, prelucrare de texte,
prelucrarea administrativă a datelor, realizare de
abonamente la servicii de colectare electronică
a taxelor pentru alte persoane, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate, realizarea abonamentelor la servicii
telematice, telefonice și informatice (internet),
reproducere de arhive (hârtie), reproducere de
documente, reproducere de documente (servicii
de fotocopiere), reproducere de fișiere (hârtie),
reproducerea de schițe, servicii administrative de
birou (pentru terți), servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii administrative
privind gestionarea dosarelor judecătorești,
servicii administrative privind trimiterile la spital,
servicii administrative privind vămuirea, servicii
administrative privind înregistrarea cardurilor
de credit, servicii administrative referitoare
la trimiteri către agenți de asigurări, servicii
administrative referitoare la trimiteri către
antreprenori generali în construcții, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de abonamente la ziare, pentru terți,
servicii de administrare a aeroporturilor, servicii

de administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, servicii de administrare a afacerilor în
domeniul sănătății, servicii de administrare a
afacerilor în domeniul transporturilor, servicii de
agenții de dactilografiere, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, servicii de
comandă (pentru terți), servicii de comandă
în contul terților, servicii de consiliere în
materie de remunerare a personalului, servicii
de consultanță privind comenzile de articole
de papetărie, servicii de copiere, servicii de
dactilografiere, servicii de evidență a cadourilor,
servicii de facturare, servicii de facturare
medicală pentru doctori, servicii de facturare
medicală pentru spitale, servicii de facturare
pentru întreprinderi, servicii de facturare în
domeniul energiei, servicii de facturare în
domeniul sănătății, servicii de fotocopiere,
servicii de memento pentru întâlniri (lucrări
de birou), servicii de preluare a apelurilor
telefonice și de gestionare a mesajelor,
servicii de preluare de comenzi telefonice
pentru terți, servicii de preluare de mesaje
vocale pentru abonați telefonici, servicii de
prelucrare a statelor de plată (pentru terți),
servicii de prelucrare și dactilografiere de
texte, servicii de înmatriculare a automobilelor,
servicii de înregistrare a cardurilor de credit,
servicii de întâmpinare telefonică pentru terți,
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări
de birou), servicii de reprografie, servicii
de răspuns telefonic (pentru terți), servicii
de secretariat, servicii de secretariat de
stenografie, servicii de secretariat furnizate de
hoteluri, servicii de secretariat pentru birourile
companiilor, servicii de secretariat pentru
gestionarea cererilor, servicii de secretariat
pentru stabilirea programărilor, servicii de
secretariat în domeniul afacerilor, servicii de
secretariat și de birou, servicii de stenografie,
servicii de transcriere a teleconferințelor, servicii
de vizualizare și accesare a facturilor, sondaje
de piață prin telefon, sortare, manipulare și
primire de corespondență, studii de piață prin
telefon, transcriere a comunicațiilor înregistrate,
transcriere de comunicații audio., transcriere
de comunicări, transcriere de date, transcriere
de mesaje, transcrierea comunicărilor (lucrări
de birou), transcrieri stenografice, xerografie,
planificarea succesiunii de afaceri, pregătire
de studii de proiect referitoare la aspecte
legate de afaceri, realizarea de studii de
proiect referitoare la aspecte legate de afaceri,
reorganizare a proceselor de afaceri, servicii de
administrare a afacerilor, servicii de administrare
a afacerilor furnizate de agenții teatrale, servicii
de administrare a afacerilor privind achiziția de
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întreprinderi, servicii de administrare a afacerilor
privind dezvoltarea întreprinderilor, servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
administrare de stocuri, servicii de administrare
pentru birou (pentru terți), servicii de afaceri
privind înființarea de afaceri, servicii de agenție
literară constând în negocierea contractelor,
servicii de agenție pentru organizarea de
prezentări de afaceri, analiză comercială,
servicii de informare și cercetare de piață,
consultanță profesională în afaceri, asistență
privind managementul afacerilor, asistență în
domeniul administrării afacerilor, asistență și
consultanță privind managementul afacerilor,
asistență în domeniul organizării afacerilor,
asistență și consultanță privind organizarea
comercială, asistență și consultanță în materie
de administrare și organizare a afacerilor,
asistență și consultații în legătuă cu organizarea
și managementul afacerilor, asistență, consiliere
și consultanță privind organizarea comercială,
asistență, consiliere și consultanță privind
planificarea comercială, servicii de consultanță
pentru conducerea afacerilor, consiliere de
afaceri privind francizarea de restaurante,
consiliere în afaceri privind achizițiile, consiliere
în afaceri privind francizarea, consiliere privind
achizițiile, consiliere privind organizarea și
administrarea afacerilor, consiliere în domeniul
afacerilor cu privire la cesiuni, consiliere în
domeniul managementului afacerilor, consiliere
și consultanță în afaceri referitoare la
francizare, consultanță comercială privind
administrarea tehnologiilor informaționale,
consultanță comercială în materie de fuziuni,
consultanță cu privire la evaluări ale afacerilor,
consultanță în administrarea afacerilor cu privire
la aspecte legate producție, consultanță în
administrarea afacerilor, în domeniul dezvoltării
directorilor și personalului de conducere,
consultanță în afaceri, consultanță în afaceri
pentru firme, consultanță în afaceri pentru
persoane particulare, consultanță în afaceri
privind marketingul strategic, consultanță în
afaceri, în domeniul transportului și al livrărilor,
consultanță în domeniul achizițiilor comerciale,
consultanță în domeniul afacerilor privind
finanțarea dezvoltării, consultanță în domeniul
afacerilor privind reorganizarea financiară,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, consultanță în
domeniul strategiilor de afaceri, consultanță
în management, consultanță în managementul
afacerilor, consultanță în managementul
afacerilor în domeniul călătoriilor în interes
de serviciu, consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, consultanță în materie

de afaceri, consultanță în materie de eficiență
a afacerilor, consultanță în materie de fuziuni
de întreprinderi, consultanță în materie de
management, consultanță în materie de
management al afacerilor, consultanță în
materie de management al afacerilor în
sectorul de transport și livrări, consultanță
pentru conducerea afacerilor, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, consultanță
pentru întreprinderi în materie de fuziuni,
consultanță pentru management corporativ,
consultanță pentru întreprinderi în materie
de gestionare a marketingului, consultanță
privind achizițiile comerciale, consultanță privind
achizițiile în domeniul comercial, consultanță
privind administrarea comercială a cluburilor
de sănătate, consultanță privind cercetarea
în afaceri, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță în organizarea firmelor,
consultanță în organizarea întreprinderilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în planificarea afacerilor,
consultanță în planificarea afacerilor și în
continuitatea afacerilor, consultanță privind
conducerea afacerilor pentru întreprinderi
comerciale, consultanță privind conducerea
afacerilor pentru întreprinderi industriale,
consultanță privind conducerea întreprinderilor
în sistem de franciză, consultanță privind
constituirea și derularea afacerilor, consultanță
privind eficiența afacerilor, consultanță privind
fuziunile de firme, consultanță privind gestiunea
documentelor de afaceri, consultanță privind
managementul afacerilor, consultanță privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanță privind managementul cluburilor
de fitness, consultanță privind managementul
comercial, consultanță privind managementul
riscului (afaceri), consultanță privind operațiunile
comerciale ale cluburilor de fitness, consultanță
privind operațiunile comerciale ale cluburilor
de sănătate, consultanță privind organizarea
și managementul afacerilor, consultanță
privind organizarea afacerii, consultanță
privind organizarea și economia întreprinderii,
consultanță privind organizarea și funcționarea
afacerilor, consultanță privind organizarea
și gestiunea unei întreprinderi comerciale,
consultanță privind planificarea în afaceri,
consultanță privind tehnicile de vânzare
și programele de vânzare, consultanță
privind vânzarea de firme, consultanță
profesională cu privire la administrarea
afacerilor, consultanță profesională cu privire
la deschiderea unei afaceri, consultanță
profesională privind managementul afacerilor,
consultanță profesională în afaceri, consultanță
profesională, investigații sau informații în
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domeniul afacerilor, consultanță referitoare
la managementul comercial, consultanță
referitoare la managementul afacerilor,
consultanță și informații privind managementul
afacerilor comerciale, consultații cu privire la
cesionarea afacerii, dezvoltare de concepte
pentru economia afacerilor, furnizare către firme
terțe a serviciilor de asistență la înființare pentru
administrarea afacerilor, furnizare de consiliere
cu privire la metode și tehnici de vânzare,
furnizare de servicii de consiliere în domeniul
afacerilor privind francizarea, managementul
afacerilor și consultanță în materie de
organizare a întreprinderii, consultanță
în organizarea afacerilor, organizarea și
managementul afacerilor, inclusiv administrarea
personalului, servicii consultative în domeniul
managementului afacerilor privind francizarea,
servicii de asistență în afaceri privind
înființarea și operarea de francize, servicii
de asistență și consultanță în domeniul
managementului companiilor din sectorul
energetic, servicii de asistență și consultanță
în managementul afacerilor, îndrumări în
organizarea și conducerea afacerilor, servicii de
asistență și informare în organizarea afacerii
și gestiunea afacerilor comerciale, servicii
de consiliere privind administrarea afacerilor,
servicii de consiliere privind organizarea și
administrarea afacerilor, servicii de consiliere în
afaceri privind francizarea, servicii de consiliere
în domeniul managementului privind francizele,
servicii de consiliere și consultanță referitoare la
agenții de import-export, servicii de consultanță
(comercială) privind deschiderea de francize,
servicii de consultanță (comercială) privind
exploatarea invențiilor, servicii de consultanță
(comercială) privind managementul afacerilor,
servicii de consultanță (comercială) privind
managementul întreprinderilor din sectorul
public, servicii de consultanță (comercială)
privind operațiunile de franciză, servicii
de consultanță comercială cu privire la
alegerea calculatoarelor, servicii de consultanță
comercială cu privire la fabricarea de produse,
servicii de consultanță comercială privind
deschiderea unei reprezentanțe auto, servicii
de consultanță comercială în materie de
lichidări comerciale, servicii de consultanță
comercială cu privire la administrarea barurilor
în care se servesc sandviciuri, servicii
de consultanță comercială cu privire la
administrarea de restaurante, servicii de
consultanță comercială cu privire la deschiderea
de baruri în care se servesc sandviciuri,
servicii de consultanță comercială cu privire
la deschiderea de restaurante, servicii de
consultanță comercială privind dezvoltarea

produselor, servicii de consultanță comercială
privind utilizarea calculatoarelor, servicii de
consultanță comercială în sectorul agricol,
servicii de consultanță economică pentru
transformare digitală, servicii de consultanță în
administrarea afacerilor, servicii de consultanță
în afaceri privind deschiderea unei reprezentanțe
auto în sistem de franciză, servicii de
consultanță în afaceri privind geationarea
campaniilor de strângere de fonduri, servicii
de consultanță în afaceri privind implementarea
de sisteme de management al calității, servicii
de consultanță în afaceri privind performanțele
întreprinderilor, servicii de consultanță în afaceri
privind producția, servicii de consultanță în
managementul afacerilor, servicii de consultanță
pentru pregătirea și realizarea de tranzacții
comerciale, servicii de consultanță privind
comerțul internațional, servicii de consultanță în
achiziții de întreprinderi, servicii de consultanță
în afaceri privind insolvabilitatea, servicii de
consultanță în afaceri privind prelucrarea datelor,
servicii de consultanță în legătură cu achizițiile,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor pentru întreprinderi comerciale, servicii
de consultanță în managementul afacerilor
pentru întreprinderi industriale, servicii de
consultanță în managementul afacerilor, prin
intermediul internetului, servicii de consultanță
în materie de management al afacerilor, servicii
de consultanță în materie de organizare și
management al afacerilor, servicii de consultanță
în materie de organizare și managementul
afacerilor, servicii de consultanță pentru firme
cu privire la planificarea și recuperarea în caz
de dezastru, servicii de consultanță privind
administrarea call center-urilor, servicii de
consultanță privind administrarea hotelurilor și
managementul hotelier, servicii de consultanță
privind gestiunea comercială, servicii de
consultanță privind managementul afacerilor,
servicii de consultanță privind managementul
afacerilor în domeniul tehnologiei informațiilor,
servicii de consultanță privind managementul
afacerilor și operațiile comerciale, servicii de
consultanță privind managementul riscurilor
comerciale, servicii de consultanță privind
organizarea afacerilor, servicii de consultanță
privind planificarea afacerilor, servicii de
consultanță privind planificarea comercială,
servicii de consultanță privind strategiile
comerciale, servicii de consultanță privind
structura companiilor, servicii de consultanță
privind structura firmelor, servicii de consultanță
și asistență în domeniul strategiei comerciale,
servicii de consultanță și consiliere în
managementul afacerilor, servicii de expertiză
în afaceri, servicii de informare și consiliere în
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materie de tarife, servicii de colaborări de afaceri
în rețea, servicii de comandă cu ridicata, servicii
de consultanță în afaceri, servicii de consultanță
și de management al afacerilor, servicii de
coordonare de proiecte de afaceri pentru
proiecte de construcții, servicii de evaluare
a riscurilor afacerilor, servicii de examinare
a managementului și organizării afacerilor,
servicii de expertiză în materie de eficiența
afacerilor, servicii de externalizare (asistență
în afaceri), servicii de externalizare sub formă
de intermediere de contracte de servicii pentru
terți, servicii de externalizare în domeniul
operațiunilor comerciale, servicii de franciză care
oferă asistență în afaceri, servicii de funcții
administrative, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, servicii de
gestionare a lanțului de aprovizionare, servicii
de impresariat pentru manechine, servicii de
intermediere comercială, servicii de intermediere
comercială în legătură cu relaționarea dintre
diferiți profesioniști și clienți, servicii de
management al riscului afacerilor, servicii de
management de afaceri pentru fotbaliști, servicii
de management hotelier (pentru terți), servicii
de management pentru sportivi de performanță,
servicii de recepție pentru vizitatori (funcții de
birou), servicii de reprezentanță comercială,
servicii de specialitate privind eficiența în afaceri,
servicii de strategie în afaceri, servicii de
transcriere medicală, servicii oferite de un
francizor, respectiv asistență în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale sau
comerciale, servicii on-line de colaborări de
afaceri în rețea, servicii pentru afaceri referitoare
la organizarea de societăți mixte, servicii pentru
dezvoltarea strategiei de afaceri, servicii pentru
strategia și planul de afaceri, servicii privind
fuziuni de firme, servicii privind planificarea
afacerilor, supervizare de afaceri, supervizarea
administrării afacerilor, supravegherea afacerii
(în numele terților), abonament la un pachet
media de informații pentru terți, abonamente la
servicii de baze de date prin telecomunicatii,
achiziții de contracte de furnizare de energie,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, administrarea abonamentelor la
ziare (pentru terți), administrarea vânzărilor,
servicii de agenții de import-export, servicii de
agenții de import-export în domeniul energiei,
analiză de preț, brokeraj cu liste pe bază de
nume și adrese, servicii de club de cărți cu
vânzarea cu amănuntul de cărți membrilor săi,
servicii de comerț cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu

amănuntul cu privire la materiale de construcții,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile, servicii
de comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
închiriere de standuri de vânzare, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la hardware de
calculator, servicii de comerț cu ridicata cu
privire la software de calculator, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu căni
și pahare, servicii de comerț cu ridicata în
legătură echipamente electrocasnice, servicii de
vânzare angro pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
scufundare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente pentru terapie fizică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instalații de alimentare cu apă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de bronzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
măsurare a timpului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente manuale
pentru lucrări de construcție, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lubrifianți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
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preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu stimulente sexuale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu unelte manuale pentru lucrări de construcție,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje agricole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de terasament, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cacao, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu furaje pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente muzicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul de echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu arme, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de cusut, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bagaje, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fire
de tricotat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale de litieră pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de papetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu umbrele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de șelărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
așternuturi pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fire de cusut,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți pentru pereți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la blănuri sintetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu calculatoare
portabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fructe de mare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații electronice descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul de telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru haine, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electrice de uz casnic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
pentru animale de companie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vopsele, servicii
de vânzare cu amănuntul de cărucioare pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole
de voiaj, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la genți de
mână, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
electronice de uz casnic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de păr, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu seifuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile pentru gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la blănuri, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la materiale textile pentru
casă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu acumulatori, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu animale vii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu baterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii de abonament care conțin
bomboane de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cuțite de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente horticole, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
pe bază de abonament, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de bere pe bază de abonament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de cosmetice pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru produse cosmetice, servicii

de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la flori, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate veterinare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente veterinare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole utilizate împreună cu tutunul, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
combustibili, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de congelare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de răcire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse chimice pentru
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru silvicultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu radiatoare, servicii de vânzare cu amănuntul
de accesorii pentru ambarcațiuni, servicii de
vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu conținut înregistrat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de protecție acustică, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate veterinare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse din hârtie de unică folosință, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vehicule acvatice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu ridicata de echipamente horticole,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
arme, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de congelare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
refrigerare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de răcire, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de încălzire, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de litieră
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu încălțăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole veterinare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bagaje, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu combustibili, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu fire de tricotat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de artă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru parfumare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse chimice pentru
horticultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru silvicultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu umbrele, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu veselă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de cusut, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sportive,

servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fire de cusut, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu fructe de mare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente de igienă pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jocuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile
de gătit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu utilaje agricole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu utilaje de terasament,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de șelărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
de navigație, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu genți, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu iaurturi înghețate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente manuale pentru lucrări
de construcție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale educaționale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
și articole veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu unelte manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți pentru
pereți, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate medicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
așternuturi pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cuțite de
bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lubrifianți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
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de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
blănuri sintetice, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cafea, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de alimentare cu apă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu furaje pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse horticole, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu radiatoare, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la flori, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
feronerie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole utilizate împreună cu tutunul,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale textile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
ridicata de accesorii pentru ambarcațiuni, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de curățare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vehicule acvatice, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii prestate online

de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de conținut media, vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de îmbrăcăminte, vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărarea de servicii de divertisment,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
telecomunicații, prelucrare administrativă pentru
comenzi de achiziție, consiliere cu privire la
produse de consum, consiliere cu privire la
produse de consum în legătură cu calculatoarele
portabile, consiliere cu privire la produse de
consum în legătură cu cosmeticele, consultanta
in management de cumparare, consultanță
privind calculul de cost al comenzilor de vânzare,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
cotații pentru oferte de licitații, evaluare prin
compararea prețurilor la cazare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informații
pentru compararea tarifelor hoteliere, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea
de automobile, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, furnizare de recomandări pentru
produse de larg consum, furnizarea de asistență
pentru produse de larg consum cu privire
la software, furnizarea de informatii privind
bunurile de larg consum, furnizarea de informații
de piață referitoare la produsele de consum,
furnizarea de informații despre produse de
larg consum cu privire la software, furnizarea
de informații despre produse de larg consum,
și anume cu privire la cosmetice, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, furnizarea de servicii online
de comparare de prețuri, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, informare cu
privire la produse de consum în legătură cu
alimente sau băuturi, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu calculatoarele
portabile, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor
și serviciilor, informare și consultanță cu
privire la comerțul exterior, informații privind
clasamentul vânzărilor de produse, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de contracte de cumpărare și
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vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, închiriere de case de marcat, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermedierea de contacte comerciale
și economice, managementul întreprinderilor
industriale și comerciale pentru dotarea acestora
cu articole de birou, obținere de contracte
de vânzare de produse, pentru alte persoane,
obținere de contracte pentru achiziția și
vânzarea de produse și servicii, organizare
de abonamente la mijloace de informare,
organizare de abonamente la pachete media,
organizare de abonamente la ziare electronice.

───────

(210) M 2023 00565
(151) 26/01/2023
(732) QUALITY EXPORTED PRODUCTS

SRL, STR. TÂMPEI NR. 6, BL. A1,
AP. 13, JUD. BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ASON

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.01.07

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

9. Căști fără fir, căști, căști audio, ceasuri
inteligente, brățări de ceas pentru comunicarea
de date către telefoane inteligente, telefoane
inteligente sub formă de ceas de mână,
brățări inteligente, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
etuiuri pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane mobile, carcase pentru telefoane
mobile, fete pentru telefoane celulare, suporturi
pentru telefoane mobile, cardane pentru
telefoane inteligente, șnururi pentru telefoane
celulare, blițuri pentru telefoane inteligente,

suporturi adaptate pentru telefoane mobile și
telefoane inteligente, carcase pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane inteligente,
etuiuri pentru telefoanele celulare, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente,
memorii externe pentru telefoane celulare,
suporturi de bord adaptate pentru telefoane
mobile și telefoane inteligente, huse din piele
pentru telefoane mobile, suporturi de telefoane
mobile pentru bord, stații de andocare pentru
telefoane mobile, stații de andocare pentru
telefoane inteligente, huse din piele pentru
telefoane inteligente, huse cu tastatură pentru
telefoane inteligente, huse de tip flip pentru
telefoane mobile, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, ventilatoare de
răcire interne pentru telefoane inteligente, huse
pentru telefoane inteligente care conțin tastatură,
folii de protecție adaptate pentru lentilele
telefoanelor inteligente, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
telefoane inteligente care se poartă în
combinație cu hainele, protecții de ecran sub
formă de folii pentru telefoane mobile, tocuri
pentru telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele.
10. Aspiratoare legale.
35. Marketing folosind influenceri, demonstratii
cu produse, scriere de texte publicitare,
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, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul, prezentarea produselor
in toate mediile de comunicare, in scopul
vanzarii cu amanuntul si/sau cu ridicata si
servicii de vanzare cu amanuntul, cu ridicata
si online, toate in legatura cu produsele
din clasele 9, respective: căști fără fir,
căști, căști audi,, ceasuri inteligente, brățări
de ceas pentru comunicarea de date către
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări inteligente,
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, etuiuri pentru
telefoane mobile, tastaturi pentru telefoane
mobile, carcase pentru telefoane mobile, fete
pentru telefoane celulare, suporturi pentru
telefoane mobile, cardane pentru telefoane
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inteligente, șnururi pentru telefoane celulare,
blițuri pentru telefoane inteligente, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile și telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane inteligente, etuiuri
pentru telefoanele celulare, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, memorii externe pentru
telefoane celulare, suporturi de bord adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, stații de
andocare pentru telefoane mobile, stații de
andocare pentru telefoane inteligente, huse
din piele pentru telefoane inteligente, huse
cu tastatură pentru telefoane inteligente, huse
de tip flip pentru telefoane mobile, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
ventilatoare de răcire interne pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane inteligente
care conțin tastatură, folii de protecție adaptate
pentru lentilele telefoanelor inteligente, folii de
protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, telefoane inteligente care se poartă
în combinație cu hainele, protecții de ecran sub
formă de folii pentru telefoane mobile, tocuri
pentru telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele și clasa 10, respectiv: aspiratoare legale.

───────

(210) M 2023 00566
(151) 26/01/2023
(732) SANVERO HEALTHCARE, STR.

PRECIZIEI NR. 20, CORP A,
CAMERA 4, ET. 3, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Verohart Omega-3
1000 mg EPA 180 mg
DHA 120 mg Sanvero

(531) Clasificare Viena:
19.13.01; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01;
26.11.12; 27.07.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu, alb, galben ,
negru

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de
uz veterinar, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru oameni și animale.
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2023 00567
(151) 26/01/2023
(732) SC ALEXIV INVEST SRL, STR.

NICOLAE BALCESCU NR. 29,
JUD. PRAHOVA, MIZIL, 105800,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Grossel

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 03.01.01

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2023 00568
(151) 26/01/2023
(732) VOVO SPIRIT S.R.L., ALEEA

RĂŞINARI NR.1, AP. 21, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)
VINARS CRAFT

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
băuturi alcoolice spirtoase, băuturi alcoolice din
fructe, băuturi spirtoase, digestive (lichioruri și
spirtoase), vin, băuturi pe bază de vin, băuturi
aperitive pe bază de vin.

───────

(210) M 2023 00569
(151) 26/01/2023
(732) ASOCIAȚIA ACCES LA VIITOR,

DRM. AFINELOR NR. 90B, JUD.
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

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

(540)
MAGIE DE CRĂCIUN

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

36. Coordonarea evenimentelor de strângere
de fonduri caritabile, coordonarea activităților
de strângere de fonduri caritabile, strângere de
fonduri și sponsorizare financiară, organizare de
finanțări pentru proiecte umanitare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii educaționale pentru
copii, servicii educaționale de sprijin, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
furnizare de servicii educaționale pentru copii
prin intermediul grupurilor de joacă, furnizare de
instalații de joacă pentru copii, organizarea de
activități educative destinate copiilor, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente educative, servicii educative și de
instruire, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizarea de spectacole în scopuri
culturale, organizare de demonstrații în scopuri
culturale, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizarea spectacolelor,
planificarea de spectacole, organizarea de
spectacole culturale, organizare de programe
de instruire pentru copii, furnizare de centre
de recreere, organizarea și susținerea de
târguri de educație, publicare de materiale
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare și editare de materiale tipărite,
publicarea de materiale multimedia online,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, servicii culturale, activități culturale,
furnizare de activități culturale, coordonare de
evenimente culturale, coordonare de activități
culturale, organizarea de ateliere recreative,
ateliere organizate în scopuri culturale,
ateliere organizate în scopuri educative,
organizare de activități de recreere în grup,
organizarea de manifestaţii publice în scop
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cultural şi/sau educaţional, organizarea şi
susţinerea de dezbateri în scop cultural şi/sau
educaţional, organizarea de competiţii în scopuri
culturale, furnizarea de informaţii referitoare la
educaţie, servicii educaţionale, furnizarea de
informaţii despre educaţie, servicii de instruire,
organizarea competiţiilor (educaţionale sau de
divertisment), publicare de materiale tipărite
în format electronic pe internet, furnizare de
înregistrări audio digitale, nedescărcabile, de
pe internet, publicare electronică de texte și
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
pe internet, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau
de pe internet, nedescărcabile, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, organizarea
și coordonarea de forumuri educaționale
personale, furnizarea de tutoriale online,
furnizare de forumuri online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale.

───────

(210) M 2023 00570
(151) 26/01/2023
(732) SANVERO HEALTHCARE SRL,

STR. PRECIZIEI NR. 20, CORP
A, CAMERA 4, ET. 3, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Verohart Coenzima
Q10 100 mg Sanvero

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 27.05.01; 26.01.05; 26.11.05;
26.11.22; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu deschis, roșu
închis, galben auriu, galben închis, alb

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de
uz veterinar, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru oameni și animale, suplimente alimentare
cu coenzima Q10.
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2023 00571
(151) 26/01/2023
(732) ASOCIAȚIA ACCES LA VIITOR,

DRM. AFINELOR NR. 90B, JUD.
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

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

(540)
CĂMARA CODRULUI

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

29. Carne, carne procesată, carne afumată,
carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne preparată, carne feliată, carne
ambalată, carne și produse din carne, carne
pentru cârnați, produse din carne preparate,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne de porc, produse din carne procesată,
cârnaţi, slanina, mezeluri, salam, pastramă,
specialități afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept,
bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne,
carne de vită, carne de mânzat, carne de
pasăre, carne de oaie, ouă, lapte, brânză, unt,
iaurt și alte produse lactate, dulcețuri, fructe
preparate, pastă de fructe, cremă de fructe,
piureuri de fructe, fructe conservate, conserve
de fructe, fructe în conservă, fructe feliate, la
conservă, fructe la borcan, fructe (jeleuri de -),
legume procesate, legume conservate, conserve
de legume, jeleuri de legume, jeleuri, dulcețuri,
paste de fructe și legume, gemuri, gemuri din
fructe, marmelada din fructe, fructe și legume
conservate, congelate, uscate și fierte, legume
conservate (în ulei), legume congelate, legume
gătite, legume uscate, legume sărate, legume
în saramură, conserve cu legume, mâncăruri cu
legume preparate, produse tartinabile pe bază
de legume, fructe deshidratate, fructe, gătite,
fructe congelate, fructe uscate, fructe conservate
în alcool, jeleuri comestibile, compoturi, paste
de fructe și legume, mâncăruri gătite constând
în principal din legume, uleiuri și grăsimi
comestibile, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate.
31. Fructe proaspete, nuci, legume și ierburi,
ciuperci nu preparate, ciuperci, proaspete,
pentru uz alimentar, legume crude, legume

neprelucrate, legume proaspete, legume
rădăcinoase (proaspete), legume ecologice,
proaspete, legume proaspete pentru salată,
fructe și legume proaspete, fructe proaspete,
fructe neprelucrate, fructe de pădure crude,
fructe de pădure neprelucrate, fructe crude,
plante și roadele proaspete ale acestora,
produse agricole, de acvacultură, horticole și
forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale
și carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri
de fructe, siropuri și alte preparate pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, sucuri, sucuri
de legume (băuturi), sucuri de aloe vera, sucuri
de fructe organice, amestec de sucuri de fructe,
concentrate de sucuri de fructe, sucuri de fructe
utilizate ca băuturi, sucuri din concentrat de
fructe (băuturi nealcoolice), băuturi nealcoolice
care conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice
care conțin sucuri de legume, băuturi pe bază de
sucuri de legume verzi, băuturi care constau în
principal din sucuri de fructe, bauturi constand
dintr-un amestec de fructe si sucuri de legume,
băuturi din legume, băuturi nealcoolice cu suc
de legume, băuturi de fructe, sucuri de fructe
utilizate ca băuturi.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice spirtoase,
băuturi slab alcoolizate, băuturi alcoolice din
fructe, cocteiluri alcoolice de fructe, băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi alcoolice care
conțin fructe, băuturi spirtoase, băutură spirtoasă
fermentată, digestive (lichioruri și spirtoase),
băuturi alcoolice distilate pe bază de cereale,
băuturi aperitive pe bază de lichior, băuturi
aperitive pe bază de vin, coniac, cidru, alcoolic,
digestive (lichioruri şi spirturi), gin, lichioruri, rom,
vodcă, whisky, vin.

───────

(210) M 2023 00572
(151) 26/01/2023
(732) DRINKS BOUTIQUE S.R.L, STR.

MIHAIL MOXA NR. 4, BL. H10,
SC.1, AP.9, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)
Domeniile Basarabiei
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), esențe
si extracte alcoolice, cidru, alcoolic, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, preparate
pentru fabricarea băuturilor alcoolice, băutură
alcoolică pe bază de vin și fructe, băuturi pe
bază de rom, băuturi care conțin vin (șprițuri),
băuturi aperitive pe bază de vin, băuturi aperitive
pe bază de lichior, băutură spirtoasă japoneză
dulce pe bază de orez (shiro-zake), băutură
sangria, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât cele bazate pe bere, băuturi alcoolice pe
bază de ceai, băuturi alcoolice pe bază de cafea,
băuturi alcoolice energizante, băuturi alcoolice
din fructe, amestecuri alcoolice pentru cocteiluri,
băuturi alcoolice aperitiv, bitter, băuturi alcoolice
care conțin fructe, 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,
extracte alcoolice, esențe alcoolice, cocteiluri
preparate pe bază de vin, vin, băuturi alcoolice
pre-amestecate, băuturi spirtoase, alcool de
mentă, alcool din orez, curaçao, băuturi slab
alcoolizate, băuturi aperitiv, băuturi alcoolice
pe bază de trestie de zahăr, băuturi alcoolice
distilate pe bază de cereale, băuturi alcoolice
de tip bitter, băuturi alcoolice carbonatate, cu
excepția berii, bitter (lichioruri), jeleuri alcoolice,
vin alb, vermut, piquette (băutură pe bază de
vin), aperitive pe bază de lichior din alcool distilat,
amontillado, vin de acanthopanax (ogapiju), vin
de căpșuni, vin de fructe, vin de mure, vin de
orez galben, vin de prune, vin de yangmei, vin
de struguri, vin de zmeură neagră (bokbunjaju),
vin fiert, vin pentru gătit, vin slab alcoolizat,
vin roșu, vin spumant, vin spumant de fructe,
vin tradițional coreean de orez (makgeoli), 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
japoneze din struguri dulci conținând extracte
de ginseng și scoarță de cinchona, vinuri
neacidulate, vinuri rozé, vinuri roșii spumante,
vinuri spumante, vinuri spumante naturale, vinuri
îmbogățite.

───────

(210) M 2023 00573
(151) 26/01/2023
(732) MANUFARM SRL, ALEEA

MATEI BASARAB NR. 2, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200412, DOLJ,
ROMANIA

(540)
NEXTFARMA

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

5. Produse și articole pentru igienă, suplimente
alimentare si preparate dietetice, preparate și
articole dentare, preparate și articole sanitare,
preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților.
8. Instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, instrumente manuale de urgență
și salvare, arme ascuțite și contondente,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, unelte pentru ridicat (cricuri).
9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice, conținut
înregistrat și descărcabil, aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate
și simulatoare educaționale, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și
de semnalizare, aparate, instrumente și
cabluri pentru electricitate, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, echipament pentru exerciții fizice,
mobilier medical și paturi, echipament pentru
deplasarea pacienților, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și
încălțăminte, susținătoare și suporturi de uz
medical.
11. Căzi, chiuvete.
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, veselă, articole de bucătărie
și recipiente, ustensile de uz menajer pentru
curățat, perii și materiale pentru perii, boluri
(bazine), boluri pentru bărbierit, borcane pentru
bile demachiante din bumbac, capace din
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ceramică pentru cutii de șervețele, căzi de
baie pentru bebeluși, căzi de baie pliante
pentru bebeluși, căzi de plastic pentru copii,
ajutaje pentru pulverizare pentru furtunurile de
grădină, aspersoare, baghete pentru pulverizare
pentru furtunurile de grădină, bețe de sprijin
pentru ghivece de flori, boluri pentru flori,
duze pentru furtunuri, acvarii și vivarii,
alimentatoare nemecanizate pentru animale,
adăpători acționate de animale domestice,
adăpători, biberoane pentru animale mici, boluri
pentru băut pentru animale de companie, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, statui, figurine, plăci și obiecte
de artă din materiale ca porțelan, teracotă
sau sticlă, incluse în această clasă, material
pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte și
încălțăminte, bare pentru prosoape, bare pentru
prosop, nu din metal prețios, bazine (recipiente),
capace pentru cutii de șervețele, castroane,
cădițe pentru bebeluși, cădițe portabile pentru
nou născuți, coșuri pentru prosoape, cutii pentru
păstrarea dinților artificiali, cuve pentru clătit,
distribuitoare de lichide pentru utilizare cu sticle,
distribuitoare pentru cosmetice, distribuitoare
pentru săpun lichid (pentru uz casnic), dozatoare
de gel de duș, dozatoare pentru creme de
îngrijire a pielii, dozatoare pentru șampon,
etajere pentru cadă din material plastic,
farfurioare pentru bărbierit, suporturi pentru
role de hârtie igienică, inele pentru prosoape,
inele pentru prosoape (accesorii de baie), inele
pentru prosop (din metal prețios), inele pentru
prosop, nu din metal prețios, inele și bare
pentru suportul prosoapelor, lavoare (lighene,
nu părți ale instalațiilor sanitare), lavoare
pentru baie (chiuvete), pulverizatoare de parfum
(atomizatoare), rafturi pentru cosmetice, rafturi
pentru geluri de duș, rafturi pentru preparate
de curățare a corpului, rafturi pentru prosoape,
rafturi pentru săpun de mâini, rafturi pentru
șampon, recipiente pentru bărbierit, recipiente
pentru loțiuni, goale, de uz casnic, recipiente
pentru săpun, savoniere, suporturi de pahare
pentru baie, suporturi de perete pentru săpun,
suporturi pentru bureți demachianți, suporturi
pentru cosmetice, suporturi pentru căzi de baie
portabile pentru bebeluși, suporturi pentru gel
de duș, suporturi pentru hârtia de toaletă,
suporturi pentru perii de toaletă, suporturi pentru
perii pentru closet, suporturi pentru periile de
WC, suporturi pentru prosoape, suporturi pentru
pămătufuri de bărbierit, suporturi pentru role de
hârtie igienică, suporturi pentru săpun, suporturi
pentru săpun de mâini, suporturi pentru săpun
lichid, suporturi pentru săpunuri, suporturi pentru
șampoane, suporturi verticale pentru hârtie
igienică, vase din ceramică.

28. Jucării, jocuri și articole de joacă,
echipamente pentru sport și exerciții fizice,
echipamente pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă.

───────

(210) M 2023 00574
(151) 26/01/2023
(732) VASILE BOGDAN ANA, BD.

UNIRII, NR. 69, BL.G2B,
TRONSON 1, PARTER
ȘI MEZANIN, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ANDREI LEPADATU, BD. UNIRII,
NR. 69, BL.G2B, TRONSON 1,
PARTER SI MEZANIN, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA
IONUT OCTAVIAN SANDU,
BD. UNIRII, NR. 69, BL.G2B,
TRONSON 1, PARTER
ȘI MEZANIN, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
APT. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

B.E.J.A. Aequitas

(531) Clasificare Viena:
14.07.01; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
29.01.13

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
auditare afaceri, estimari în afaceri comerciale,
investigații pentru afaceri, efectuarea evaluărilor
de întreprinderi, organizarea și coordonarea de
licitații, vânzări prin licitații în executare silită și în
procedura de insolvență.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri
imobiliare, toate acestea specifice unui birou
de executare silita, servicii ale agenților pentru
recuperarea creanțelor, estimări comerciale
pentru evaluări financiare, servicii în materie de
insolvență.
45. Servicii juridice, servicii de siguranță pentru
protejarea bunurilor materiale şi indivizilor,
servicii personale şi sociale oferite către
terți, destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
consiliere juridică, furnizarea de informații
juridice, servicii de expertiză judiciară, servicii
de executori judecătorești (servicii juridice),
servicii de pregătire a documentelor juridice,
punerea în executare a dispozițiilor cu
caracter civil din titlurile executori, notificarea
actelor judiciare și extrajudiciare, comunicarea
actelor de procedură, recuperarea pe cale
amiabilă a oricăror creanțe, aplicarea măsurilor
asigurătorii dispuse de instanța judecătorească,
constatarea unor stări de fapt (servicii juridice),
întocmirea ofertei reale de plată urmată de
consemnare conform legii (servicii juridice),
întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată/
neacceptare a cambiilor, biletelor la ordin și
a cecurilor (servicii juridice), operațiuni juridice
date de lege în competența executorului
judecătoresc.

───────

(210) M 2023 00575
(151) 26/01/2023
(732) C.R. BISTRO SRL, ȘOS. VIRTUȚII

NR.2B, ÎNCĂPERILE 14 - 20,
SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
TRATTORIA ROZ
CAFE - BISTRO

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

43. Servicii de restaurante cu autoservire,
servicii de restaurante de delicatese, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurante pentru turiști, servicii de restaurant

washoku, servicii de restaurant chinezesc,
servicii de rezervări la restaurant, servicii de
restaurant și bar, rezervări pentru restaurante și
mese, furnizarea de recenzii despre estaurante,
servicii de restaurante de sushi, servicii de
restaurante fast-food, servicii de informare
privind restaurantele, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant cu
specific japonez, restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de restaurante care
servesc tempura, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de catering pentru
restaurante fast-food cu autoservire, furnizarea
de informații cu privire la restaurante, furnizare
de recenzii de restaurante și baruri, servicii
de restaurante cu mâncare specific spaniolă,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii prestate de o agenție
pentru rezervări de restaurante, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii oferite de baruri, servicii oferite de snack-
baruri, servicii de baruri de cocteiluri, servicii
oferite de baruri de sake, servicii de barmani,
servicii ale barurilor, servicii oferite de localuri tip
snack-bar, servicii de baruri cu narghilea, servicii
specifice barurilor de cocteiluri, sevicii de baruri
care servesc bere, servicii de bar cu servire de
vin, furnizare de informații despre servicii de bar,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii de
bufet pentru barurile de cocteiluri, furnizare de
informații cu privire la servicii de bar.

───────
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(210) M 2023 00576
(151) 26/01/2023
(732) S.C. XYLER GROUP S.R.L., STR.

CARPATILOR NR.93, BL. 3, AP.87,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIȘ NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUD. BRAȘOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

X XYLER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:galben , negru, alb,
bej, maro

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

8. Instrumente pentru igienă și frumusețe
pentru oameni și animale, acționate manual,
instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, aparate pentru aranjarea părului,
aparate de epilat, aparate de tuns părul, electrice
și acționate cu baterii, aparate de tuns părul,
non-electrice, aparate electrice de tuns barba,
aparate electrice de tuns părul din nas, aparate
electrice de tuns părul din urechi, aparate
electrice pentru tuns (instrumente manuale),
aparate laser pentru epilare, altele decât cele
de uz medical, aparate neelectrice de tuns

barba, aparate pentru epilat, electrice sau
neelectrice, aparate pentru tuns si aranjat barba
și mustața, mașini de tuns barba, foarfeci
de tuns, mașini de tuns (unelte acționate
manual), mașini de tuns electrice, maș ini
de tuns electrice de uz personal (acționate
manual), mașini de tuns părul acționate manual,
mașini de tuns părul, electrice și neelectrice,
pensete pentru îndepărtarea părului, pieptene
pentru contur barbă, aparate manuale pentru
ondularea părului, instrumente de mână pentru
ondularea părului, non-electrice, ondulatoare
electrice pentru păr, ondulatoare non-electrice,
cuțite, cuțite multifuncționale, cuțite de masă,
cuțite de menaj, cuțite pentru fructe, cuț ite
pentru bricolaj, cuțite pentru legume, cuțite
pentru unt, cuțite pentru brânzeturi, cuțite
de lucru, cuțite de bucătărie, cuțite din
ceramică, cuțite de buzunar, suporturi pentru
cuțite, cuțite de brânză, neelectrice, cuțite,
furculițe și linguri, cuțite pentru curățat pește,
cuțite de bucătărie (neelectrice), instrumentar
de pedichiură dispozitive electronice utilizate
pentru exfolierea pielii, aparate operate manual
pentru îngrijirea cosmetică a pielii, unelte de
mână pentru exfolierea pielii, ustensile pentru
arta corporală, ustensile pentru manechiură
și pedichiură, accesorii pentru manichiură,
clești de unghii, clești pentru unghii, clești
de unghii (unelte manuale), capete cu role
pentru pile electronice de unghii, pile de
unghii, pile de unghii, electrice sau neelectrice,
pile electrice de unghii, instrumente pentru
îndepărtarea cuticulelor, instrumente pentru
lustruirea unghiilor (neelectrice), pile electronice
pentru picioare, pile pentru unghii, neelectrice,
freză electrică pentru unghii, dispozitive
neelectrice de șlefuit unghiile, clești pentru
unghii, pentru animale de companie, acționați
manual, dispozitive de tăiat bătăturile, foarfeci
(forfecuțe) de unghii, ustensile pentru împins
cuticulele, truse de pedichiură electrice, truse de
manichiură (electrice), truse de manichiură.
9. Dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, ceasuri inteligente,
dispozitive de comunicații portabile, sub formă
de ceasuri de mână, ceasuri de mână care
comunică date la alte dispozitive electronice,
telefoane inteligente, brățări inteligente,
telefoane inteligente pliabile, cititoare de carduri
inteligente, huse pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, căști
cu microfon pentru telefoane inteligente, huse
din piele pentru telefoane inteligente, căști
fără fir pentru telefoane inteligente, camere
video pentru telefoane inteligente, obiective
fotografice pentru telefoane inteligente, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente, căști
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pentru telefoane inteligente, cadrane pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, huse pentru telefoane
inteligente care conțin tastatură, căști, căști
stereo, căști audio, căști antifonice, căști pentru
telefoane, căști pentru muzică, căști in-ear,
căști fără fir, căști fără fir, căști de protecție
pentru sport, cutii pentru căști, cabluri adaptoare
pentru căști, căști pentru telefoane mobile,
combinații de căști cu microfon, căști fără fir
pentru calculatoare tabletă, căști de vizualizare
stereoscopică în 3D, căști de vizualizare
monoscopică în 2D, seturi de căști pentru
telefoanele mobile, căști de protecție pentru
copii, căști fără fir folosite cu telefoane mobile,
căști pentru aparate electronice portabile pentru
jocuri, căști audio pentru aparate de transmitere
a sunetelor, căști de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, căști pentru utilizare împreună
cu dispozitive mobile de telecomunicații, căști
de realitate virtuală adaptate pentru folosire
la jocuri video, tensiometre, baterii pentru
aparate auditive, adaptoare pentru conectarea
telefoanelor la aparate auditive, termometre,
termometre tehnice, termometre cu infraroșu,
termometre pentru carne, termometre de uz
casnic, termometre cu oscilatoare de rezistență,
termometre de sticlă cu cuarț, termometre, altele
decât cele de uz medical, termometre digitale,
altele decât cele pentru uz medical, termometre
electronice, altele decât cele de uz medical,
termometre cu infraroșu, altele decât de uz
medical, termometre cu mercur (altele decât cele
de uz medical), higrometre, camere video de
supraveghere, camere video adaptate în scop de
supraveghere, camere de monitorizare în rețea
pentru supraveghere, aparate de monitorizare
electronice, altele decât cele pentru uz medical,
camere de monitorizare în reț ea, aparate
de supraveghere vizuală, aparate electrice
de supraveghere, aparate electronice de
supraveghere, aparate pentru supraveghere de
securitate, aparate de control de supraveghere
(electrice), alarme la aparatele de supraveghere
pentru bebeluși, incarcatoare, încărcătoare
usb, încărcătoare portabile, încărcătoare fără
fir, încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru joystick-uri, încărcătoare pentru mașini
electrice, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, încărcătoare de baterii pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii
pentru laptop-uri, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
încărcătoare de baterii pentru aparate de jocuri
video pentru acasă.
10. Aparate auditive, aparate auditive analogice,
aparate auditive acționate electric, aparate

auditive pentru persoane hipoacuzice,
adaptoare auriculare pentru aparatele auditive,
aparate auditive care pot fi programate,
aparate de amplificare acustică pentru persoane
hipoacuzice (aparate auditive), aparate auditive
pentru persoane cu deficiențe de auz (proteze
auditive), termometre clinice, termometre de uz
medical, termometre electronice de uz medical,
termometre pentru măsurarea temperaturii
corporale, termometre digitale de uz medical,
termometre cu mercur pentru uz medical,
termometre cu infraroșu de uz medical,
instrumente destinate utilizării în protetica
dentară.
11. Umidificatoare, umidificatoare electrice,
umidificatoare industriale, umidificatoare (pentru
uz domestic), umidificatoare pentru încăperi
(aparate), umidificatoare pentru instrumente
muzicale, umidificatoare care generează
anioni, umidificatoare electrice de uz casnic,
umidificatoare de aer pentru automobile,
umidificatoare pentru terarii de reptile,
umidificatoare pentru radiatoare de încălzire
centrală, umidificatoare (altele decât cele de
uz medical), umidificatoare cu alimentare prin
usb pentru uz casnic, umidificatoare de aer
(recipiente de apă pentru radiatoare de încălzire
centrală), umidificatoare de cameră care conțin
apă și care sunt amplasate pe radiatoarele de
încălzire centrală.
14. Ceasuri sportive, ceasuri digitale, ceasuri
automate, ceasuri solare, ceasuri și ceasuri de
mână în general, ceasuri de mână, ceasuri de
damă, huse pentru ceasuri de mână, ceasuri
digitale cu cronometre automate, brățări pentru
ceasuri de mână, ceasuri digitale care includ
radiouri, ceasuri din metale prețioase, ceasuri
pentru activități sportive, brățări și ceasuri
combinate, ceasuri de mână cu aparate gps,
ceasuri cu o funcție de memorare, curele din
materiale sintetice pentru ceasuri, ceasuri de
mână din platină, ceasuri de mână din argint,
ceasuri de mână cu pedometre, curele din
plastic pentru ceasuri, curele pentru ceasuri de
mână, ceasuri de mână din metale prețioase
sau placate cu acestea, ceasuri de mână pentru
utilizare în aer liber, ceasuri care conțin o
funcție de joc electronic, ceasuri cu funcție de
comunicare fără fir, ceasuri care încorporează o
funcție de telecomunicare.
21. Irigatoare bucale, aparate cu ață dentară
acționate cu baterie, periuțe de dinți, periuțe
de dinți manuale, cutii pentru periuțe de dinți,
suporturi pentru periuțe de dinți, peri pentru
periuțe de dinți, recipiente pentru periuțe de dinți,
periuțe de dinți care se pun pe degete pentru
bebeluși, truse de îngrijire dentară conținând
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periuțe de dinți și ață dentară, capete pentru
periuțe de dinți electrice, perii de dinți electrice,
periuțe interdentale pentru curățarea dinților,
aparat pentru curățarea dinților și gingiilor cu
apă sub presiune, folosit acasă, dușuri de gură
pentru curățarea dinților și gingiilor.
35. Furnizare de servicii de informare și
consiliere în domeniul comerțului electronic,
furnizare de consultanță în marketing în
domeniul mediilor sociale, furnizare de servicii
de consiliere în marketing pentru producători,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
afiliat, servicii de consultanță în domeniul
elaborării de concepte publicitare, servicii
de publicitate referitoare la îmbrăcăminte,
servicii de consultanță în legătură cu reclame,
publicitate și marketing, servicii de consultanță
în domeniul marketingului pe internet, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materiale de construcții,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
căni și pahare, servicii de comerț cu amănuntul
în magazine de covoare, servicii de comerț cu
ridicata cu privire la hardware de calculator,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la
software de calculator, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de comerț cu ridicata în legătură
echipamente electrocasnice, servicii de vânzare
angro pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la vânzarea
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, închiriere
de standuri de vânzare, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la materiale textile
pentru casă, servicii de vanzare cu amanuntul
in legatura cu aparate pentru încălzire și uscare
personala, servicii de vanzare cu amanuntul
in legatura cu aparate de masaj, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru biciclete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
haine, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu baterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente electrice
de uz casnic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electronice de uz

casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente horticole, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ustensile pentru gătit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vânzarea de cutii de alimente pe bază de
abonament, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu acumulatori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de gătit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de măsurare a timpului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
pentru terapie fizică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de bronzare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje de
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalații de alimentare cu apă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole sportive,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu utilaje de terasament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive de
protecție acustică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu combustibili, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vanzare cu amanuntul referitoare la
accesorii pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
tablete, servicii de vanzare cu amanuntul
referitoare la accesorii pentru tablete, servicii
de vanzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vehicule electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru vehicule, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jocuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fișiere
de muzică descărcabile, servicii de ridicata
în legătură cu ceasuri inteligente, servicii de
vanzare cu amanuntul în legătură cu ceasuri
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu calculatoare portabile, servicii
de vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în

legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibili,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de congelare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de mobilier, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instalații sanitare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dispozitive de navigație,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la accesorii pentru automobile, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărarea de servicii de telecomunicații,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment, vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărare de
conținut media, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și servicii pentru alte
firme, administrarea vânzărilor, prelucrare şi
organizare administrativă de comenzi prin poştă,
prezentare de produse în medii de comunicare
în scopuri de comerţ cu amănuntul, prezentări
de produse şi servicii de afişare a produselor,
organizare de expoziţii în scop comercial,
organizarea de expoziţii în scopuri publicitare,
comandarea de produse din aplicaţii mobile
publicitate, administrarea afacerilor, servicii de
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fidelizare, motivare si recompensare, servicii de
cercetare de piata privind fidelizarea clientilor,
promovare a vânzarilor prin programe de
fidelizare a clientilor, organizare, gestionare
si monitorizare a programelor de fidelizare
pentru clienti, servicii de fidelizare de clienti
în scopuri comerciale, promotionale si/sau
publicitare, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata si cu
amanuntul, management de afaceri comerciale,
managementul relatiei cu clientii, servicii de
consiliere cu privire la produse de consum,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de gestionare a vânzarilor, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terti, servicii
de telemarketing, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzarii de
produse si servicii ale tertilor, afisare de anunturi
publicitare pentru pentru terti, servicii de analiză
a reacției la publicitate si cercetare de piata,
asistenta în domeniul comercializarii produselor,
asistenta în materie de management pentru
promovarea afacerilor, campanii de marketing,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promotionale, dezvoltare de strategii
si concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing si materiale
promotionale, furnizare si închiriere de spatiu,
timpi si mijloace de publicitate, servicii de
vânzare cu ridicata si cu amanuntul referitoare
la vânzarea, distributia si comercializare de
produse, distribuire de eșantioane, servicii
de informare a consumatorilor si anume
pentru punerea la dispozitie a informatiilor
despre produse prin intermediul retelelor de
telecomunicatii sau de calculatoare în scopuri
publicitare și comerciale.

───────

(210) M 2023 00577
(151) 26/01/2023
(732) MARIUS CHINA, STR. CIRESULUI

NR. 10, SAT TUNARI, JUDEȚ
ILFOV, COMUNA TUNARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

TOP MANELE

(531) Clasificare Viena:
01.01.04; 01.15.03; 26.01.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roz, albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de
tip arcade, închirierea lucrărilor de artă,
închirierea echipamentelor audio, organizarea
concursurilor de frumuseţe, rezervarea locurilor
pentru spectacole, spectacole cinematografice/
spectacole de cinema, închirierea de
aparate cinematografice, antrenare (instruire),
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de, artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), examinare
pedagogică pentru utilizatori în vederea calificării
ca piloți de, drone, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, sevicii de ditare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, servicii de disc
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jockey, servicii de discotecă, dublări, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, efectuarea antrenamentelor de fitness,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
karaoke, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, servicii de împrumut
ale bibliotecii, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de,
televiziune, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artişti, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film, furnizarea de
facilităţi pentru muzee, servicii de compoziţie
muzicală, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio şi
televizoarelor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, compunerea de melodii, închirierea

de înregistrări sonore, închirierea de facilităţi
pentru stadioane, închirierea de decoruri pentru
scenă, predare/servicii educaţionale/servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul, serviciilor video la cerere,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video/închirierea camerelor de filmat,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, organizarea de competiții de
sporturi electronice, regizarea de spectacole,
servicii de e-sport, servicii de biblioteci de
jocuri (ludoteci), servicii de biblioteci multimedia
(mediateci), servicii de imagini fotografice cu
ajutorul dronelor, servicii de imagini video
cu ajutorul dronelor, transfer de cunoștințe
de afaceri și know-how (training), servicii de
certificare educațională, și anume oferirea de
cursuri de, formare și examinare în domeniul
educațional, cercetare în domeniul educațional,
închiriere de dispozitive pentru citirea de cărți
electronice, organizarea de evenimente de
divertisment, educație muzicală, desfășurarea
de evenimente de divertisment, jocuri de
tip escape room (divertisment), producere de
podcasturi, închirierea de obiecte folosite în
industria cinematografică.

───────
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(210) M 2023 00578
(151) 26/01/2023
(732) MARIUS CHINA, STR. CIRESULUI

NR. 10, SAT TUNARI, JUDEȚ
ILFOV, COMUNA TUNARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

HARMONY DREAMS

(531) Clasificare Viena:
05.01.03; 02.03.16; 26.01.01; 29.01.03;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de
tip arcade, închirierea lucrărilor de artă,
închirierea echipamentelor audio, organizarea
concursurilor de frumuseţe, rezervarea locurilor
pentru spectacole, spectacole cinematografice/
spectacole de cinema, închirierea de
aparate cinematografice, antrenare (instruire),
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de, artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), examinare
pedagogică pentru utilizatori în vederea calificării
ca piloți de, drone, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, sevicii de ditare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, dublări, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale

furnizate de şcoli, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, efectuarea antrenamentelor de fitness,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
karaoke, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, servicii de împrumut
ale bibliotecii, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de,
televiziune, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artişti, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film, furnizarea de
facilităţi pentru muzee, servicii de compoziţie
muzicală, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio şi
televizoarelor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări sonore, închirierea de facilităţi
pentru stadioane, închirierea de decoruri pentru
scenă, predare/servicii educaţionale/servicii de
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instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul, serviciilor video la cerere,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video/închirierea camerelor de filmat,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, organizarea de competiții de
sporturi electronice, regizarea de spectacole,
servicii de e-sport, servicii de biblioteci de
jocuri (ludoteci), servicii de biblioteci multimedia
(mediateci), servicii de imagini fotografice cu
ajutorul dronelor, servicii de imagini video
cu ajutorul dronelor, transfer de cunoștințe
de afaceri și know-how (training), servicii de
certificare educațională, și anume oferirea de
cursuri de, formare și examinare în domeniul
educațional, cercetare în domeniul educațional,
închiriere de dispozitive pentru citirea de cărți
electronice, organizarea de evenimente de
divertisment, educație muzicală, desfășurarea
de evenimente de divertisment, jocuri de
tip escape room (divertisment), producere de
podcasturi, închirierea de obiecte folosite în
industria cinematografică.

───────

(210) M 2023 00579
(151) 26/01/2023
(732) MARIUS CHINA, STR. CIRESULUI

NR. 10, SAT TUNARI, JUDEȚ
ILFOV, COMUNA TUNARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BALKANIKA TV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 24.17.25

(591) Culori revendicate:rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de
tip arcade, închirierea lucrărilor de artă,
închirierea echipamentelor audio, organizarea
concursurilor de frumuseţe, rezervarea locurilor
pentru spectacole, spectacole cinematografice/
spectacole de cinema, închirierea de
aparate cinematografice, antrenare (instruire),
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de, artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), examinare
pedagogică pentru utilizatori în vederea calificării
ca piloți de, drone, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, sevicii de ditare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, dublări, furnizarea
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de informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, efectuarea antrenamentelor de fitness,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
karaoke, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, servicii de împrumut
ale bibliotecii, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de,
televiziune, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artişti, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film, furnizarea de
facilităţi pentru muzee, servicii de compoziţie
muzicală, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio şi
televizoarelor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări sonore, închirierea de facilităţi

pentru stadioane, închirierea de decoruri pentru
scenă, predare/servicii educaţionale/servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul, serviciilor video la cerere,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video/închirierea camerelor de filmat,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, organizarea de competiții de
sporturi electronice, regizarea de spectacole,
servicii de e-sport, servicii de biblioteci de
jocuri (ludoteci), servicii de biblioteci multimedia
(mediateci), servicii de imagini fotografice cu
ajutorul dronelor, servicii de imagini video
cu ajutorul dronelor, transfer de cunoștințe
de afaceri și know-how (training), servicii de
certificare educațională, și anume oferirea de
cursuri de, formare și examinare în domeniul
educațional, cercetare în domeniul educațional,
închiriere de dispozitive pentru citirea de cărți
electronice, organizarea de evenimente de
divertisment, educație muzicală, desfășurarea
de evenimente de divertisment, jocuri de
tip escape room (divertisment), producere de
podcasturi, închirierea de obiecte folosite în
industria cinematografică.

───────
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(210) M 2023 00581
(151) 26/01/2023
(732) PROD COM ANGHEL COMPANY

SERVICES SRL, SOS. BERCENI
NR .29, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

A AMORA EVENTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:auriu, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2023 00582
(151) 26/01/2023
(732) MARIUS CHINA, STR. CIRESULUI

NR. 10, SAT TUNARI, JUDEȚ
ILFOV, COMUNA TUNARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Hood FAMOUS

(531) Clasificare Viena:
02.01.23; 27.05.01; 27.05.17

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

41. Servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de
tip arcade, închirierea lucrărilor de artă,
închirierea echipamentelor audio, organizarea
concursurilor de frumuseţe, rezervarea locurilor
pentru spectacole, spectacole cinematografice/
spectacole de cinema, închirierea de
aparate cinematografice, antrenare (instruire),
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de, artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), examinare
pedagogică pentru utilizatori în vederea calificării
ca piloți de, drone, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, sevicii de ditare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, dublări, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, examinări
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referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, efectuarea antrenamentelor de fitness,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
karaoke, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, servicii de împrumut
ale bibliotecii, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de,
televiziune, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artişti, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film, furnizarea de
facilităţi pentru muzee, servicii de compoziţie
muzicală, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio şi
televizoarelor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări sonore, închirierea de facilităţi
pentru stadioane, închirierea de decoruri pentru

scenă, predare/servicii educaţionale/servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul, serviciilor video la cerere,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video/închirierea camerelor de filmat,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, organizarea de competiții de
sporturi electronice, regizarea de spectacole,
servicii de e-sport, servicii de biblioteci de
jocuri (ludoteci), servicii de biblioteci multimedia
(mediateci), servicii de imagini fotografice cu
ajutorul dronelor, servicii de imagini video
cu ajutorul dronelor, transfer de cunoștințe
de afaceri și know-how (training), servicii de
certificare educațională, și anume oferirea de
cursuri de, formare și examinare în domeniul
educațional, cercetare în domeniul educațional,
închiriere de dispozitive pentru citirea de cărți
electronice, organizarea de evenimente de
divertisment, educație muzicală, desfășurarea
de evenimente de divertisment, jocuri de
tip escape room (divertisment), producere de
podcasturi, închirierea de obiecte folosite în
industria cinematografică.

───────

(210) M 2023 00583
(151) 26/01/2023
(732) MARIUS CHINA, STR. CIRESULUI

NR. 10, SAT TUNARI, JUDEȚ
ILFOV, COMUNA TUNARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
BALKANIKA RECORDS

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

41. Servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de
tip arcade, închirierea lucrărilor de artă,
închirierea echipamentelor audio, organizarea
concursurilor de frumuseţe, rezervarea locurilor
pentru spectacole, spectacole cinematografice/
spectacole de cinema, închirierea de
aparate cinematografice, antrenare (instruire),
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
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culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de, artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), examinare
pedagogică pentru utilizatori în vederea calificării
ca piloți de, drone, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, sevicii de ditare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, dublări, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, efectuarea antrenamentelor de fitness,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
karaoke, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, servicii de împrumut
ale bibliotecii, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de,
televiziune, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artişti, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film, furnizarea de
facilităţi pentru muzee, servicii de compoziţie
muzicală, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio şi
televizoarelor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile

recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări sonore, închirierea de facilităţi
pentru stadioane, închirierea de decoruri pentru
scenă, predare/servicii educaţionale/servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul, serviciilor video la cerere,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video/închirierea camerelor de filmat,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, organizarea de competiții de
sporturi electronice, regizarea de spectacole,
servicii de e-sport, servicii de biblioteci de
jocuri (ludoteci), servicii de biblioteci multimedia
(mediateci), servicii de imagini fotografice cu
ajutorul dronelor, servicii de imagini video
cu ajutorul dronelor, transfer de cunoștințe
de afaceri și know-how (training), servicii de
certificare educațională, și anume oferirea de
cursuri de, formare și examinare în domeniul
educațional, cercetare în domeniul educațional,
închiriere de dispozitive pentru citirea de cărți
electronice, organizarea de evenimente de
divertisment, educație muzicală, desfășurarea
de evenimente de divertisment, jocuri de
tip escape room (divertisment), producere de
podcasturi, închirierea de obiecte folosite în
industria cinematografică.

───────
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(210) M 2023 00584
(151) 26/01/2023
(732) IONEL SCRIOȘTEANU,

STR. FORTULUI NR. 79, SAT
MOGOȘOAIA, COMUNA
MOGOȘOAIA, JUDEȚ ILFIV,
MOGOȘOAIA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Hai, România, hai că se poate!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35.  Publicitate, publicitate prin poștă,
postarea de afișe publicitare, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, demonstrații
cu produse, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eșantioane, marketing, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri, promovarea bunurilor
și serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relații publice, publicitate radio,
publicitate prin televiziune, servicii de primire a
vizitatorilor.
37. Asfaltare, supravegherea construcției de
clădiri, construcție, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, construcția de fabrici, construcția
de porturi, extragerea minereului, lucrări de
instalație de apă și canal, restaurarea lucrărilor
de artă, construcția de nave.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicații prin telefon, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor și imaginilor,
transmisie de podcasturi, furnizarea de informații
in domeniul telecomunicațiilor, comunicații radio,
flux continuu (streaming) de date, difuzarea prin
intermediul televizorului, transmiterea fișierelor
digitale.
39. Transportul aerian, transportul cu
ambarcațiunile, transportul cu mașina, parcarea
de mașini, organizare de servicii de transport
de pasageri, pentru alte persoane, prin

intermediul unei aplicații online, distribuirea
de energie, transportul de mărfuri, transportul
marin, transportul pe calea ferată, operațiuni de
salvare, transport, alimentarea cu apă.
41. Academii, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
servicii educaționale furnizate de școli, școli de
grădiniță, organizarea de competiții, organizarea
de expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de competiții sportive, organizarea
de spectacole, divertisment radio, divertisment
de televiziune.
42. Consultanță în domeniul economisirii
energiei, inginerie, cercetare științifică, cercetare
tehnologică, planificare urbană, cercetare în
domeniul tehnologiei inteligenței artificiale.
44. Creșterea animalelor, grădinărit, îngrijirea
sănătății, cultivarea plantelor, servicii medicale
clinice, asistență medical, plantarea arborilor
pentru reducerea emisiilor de carbon,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultura și silvicultură.

───────

(210) M 2023 00585
(151) 26/01/2023
(732) SC FAMI NOTARA SRL, SOS.

STOENESTI NR.150, UZUNU,
JUDEȚ GIURGIU , CALUGARENI,
GIURGIU, ROMANIA

(540)

La Notaru' supermarket

(531) Clasificare Viena:
19.01.03; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01

(591) Culori revendicate:verde, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii oferite de lanț de magazine,
gestiune afacerilor comerciale, administrație
comercială, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, administrarea vânzărilor,
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consiliere cu privire la produse de consum,
informare cu privire la produse de consum în
legătură cu alimente sau băuturi, servicii de
informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
de machiaj, servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, administrarea
magazinelor, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, servicii de publicitate
și reclamă, servicii de reclamă și publicitate,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul., servicii de comerț cu amănuntul,
inclusiv pe internet și/sau prin canale de
teleshopping, în legătură cu chimicale, preparate
de curățare, preparate de lustruire și preparate
abrazive, preparate de înălbire, vopsele, articole
de farmacie, produse cosmetice, aparate de
ras și accesorii, parfumerie, articole de uz
casnic, obiecte de uz casnic de uz curent,
servicii de comerț cu amănuntul, inclusiv prin
intermediul internetului și/sau prin intermediul
canalelor de teleshopping, în legătură cu
carburanți, combustibil lampant și combustibil
pentru motoare, uleiuri și unsori industriale,
lubrifianți, lumânări, servicii de comerț cu
amănuntul, inclusiv prin internet și/sau prin
canale de teleshopping, în legătură cu produse
din sectorul sănătății, preparate farmaceutice,
produse sanitare personale și articole de toaletă,
servicii de comerț cu amănuntul, inclusiv prin
intermediul internetului și/sau prin intermediul
canalelor de teleshopping, în legătură cu
mașini, uneltele și bunurile din metale comune,
articole de construcții, articole de bricolaj și
articole de grădinărit, articole pentru hobby și
articole pentru artizanat, servicii de vânzare cu
amănuntul, inclusiv prin intermediul internetului
și/sau prin intermediul canalelor de teleshopping,
în legătură cu produse electrice și electronice,
suporturi de înregistrări de sunet și suporturi
de date, servicii de vânzare cu amănuntul,
inclusiv prin internet și/sau prin canale de
teleshopping, în legătură cu aparate de iluminat,
de încălzire, de gătit, de refrigerare, de uscare,
de aerisire, de curățare cu abur și de călcat
cu abur, instalații sanitare și accesorii sanitare,
aparate electrice și non-electrice de uz casnic
sau de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul, inclusiv prin intermediul internetului
și/sau prin intermediul canalelor de teleshopping,
în legătură cu articole de sticlă, ceramică,
porțelan, articole de uz casnic sau de bucătărie
produse din metal și plastic, recipiente de uz

casnic sau de bucătărie, tacâmuri, seturi de
oale și ustensile de gătit, servicii de comerț
cu amănuntul, inclusiv prin internet și/sau
prin canale de teleshopping, în legătură cu
decorațiuni și materiale decorative, și anume
ornamente, decorațiuni sezoniere, festive, de
petrecere și tematice pentru obiecte, servicii de
vânzare cu amănuntul, inclusiv prin intermediul
internetului și/sau prin canale de teleshopping,
în legătură cu sticlă pentru geamuri, ferestre,
mobilier de sufragerie, clădiri și suprafețe de
lucru, servicii de comerț cu amănuntul, inclusiv
prin internet și/sau prin canale de teleshopping,
în legătură cu ghirlande, steaguri și cearceafuri,
servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv prin
internet și/ sau prin canale de teleshopping,
în legătură cu vehiculele și accesorii pentru
vehicule, biciclete și accesorii pentru biciclete,
vehicule motorizate cu două roți și accesorii,
artificii, servicii de comerț cu amănuntul, inclusiv
prin internet și/sau prin canale de teleshopping,
în legătură cu ceasornice și ceasuri/ceasuri de
mână și bijuterii, instrumente și aparate optice,
instrumente muzicale, servicii de vânzare cu
amănuntul, inclusiv prin intermediul internetului
și/sau prin canale de teleshopping, în legătură
cu tipărituri, papetărie, articole de birou, genți
și articole de șelărie, servicii de comerț cu
amănuntul, inclusiv prin internet și/sau prin
canale de teleshopping, în legătură cu mobilier,
mobilă, corturi, copertine, prelate, îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole textile, articole de acoperit
capul, articole din piele și imitații de piele,
valize, genți, rucsacuri, umbrele și umbrele
de soare, servicii de vânzarea cu amănuntul,
inclusiv prin intermediul internetului și/sau prin
intermediul canalelor de teleshopping în legătură
cu jucării, aparate de sport, echipamente
și accesorii sportive, servicii de comerț cu
amănuntul, inclusiv prin intermediul internetului
și/sau prin intermediul canalelor de teleshopping,
în legătură cu produse alimentare, fructe, legume
și băuturi, produse agricole, produse horticole
și produse forestiere, produse alimentare pentru
animale și accesorii pentru animale, plante,
servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv prin
internet și/ sau prin canale de teleshopping,
de articole pentru fumători, tutun produse de
tutun și alte stimulente naturale, și anume alcool,
cafea, ceai, ciocolată, zahăr și condimente,
precum și în legătură cu articole de uz
casnic, primirea, prelucrarea și gestionarea
comenzilor (funcții de birou), achiziții pentru
terți (achiziții de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi), servicii de comenzi pentru terți
și gestionarea facturilor, facturare, desfășurarea
de programe de bonusare și de fidelizare,
fiind vorba de programe de fidelizare a



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/01/2023

clienților în scopuri de marketing (incluse în
această clasă), publicitate, căutarea de clienți
și promovarea fidelizării clienților prin publicitate
prin poștă, organizarea și desfășurarea de
expoziții și târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, închirierea de materiale publicitare
și timp de publicitate în cadrul mediilor
de comunicație, închirierea de mașini și
echipamente de birou, închirierea de automate,
închirierea de standuri de vânzare, servicii de
consultanță și consiliere în afaceri, planificarea
și monitorizarea evoluțiilor afacerilor în ceea
ce privește aspectele organizatorice, planificare
(asistență) în domeniul managementului
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
în special pentru concepte de franciză,
servicii comerciale și servicii de informare a
consumatorilor, și anume licitații și servicii de
licitații, închirierea de automate, gestionarea
serviciilor pentru clienți, organizarea contactelor
de afaceri, furnizarea de servicii de cumpărături
din ușă în ușă, cu excepția serviciilor de
transport, servicii de evaluare comercială,
pregătirea de concursuri, consultanță și
informații de afaceri, servicii de agenţii de import
și export, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, servicii de comandă,
servicii de comparare a prețurilor, servicii de
achiziții pentru alții, servicii de abonament,
asistență în probleme de afaceri, servicii
de consultanță în domeniul managementului
afacerilor și servicii administrative, analiză
economică, cercetare și servicii de informare,
servicii de comodat, închiriere și leasing (cu
excepția celor finanțate pentru achiziție în rate
sau prin închiriere) de bunuri în legătură cu
furnizarea serviciilor menționate mai sus, servicii
de consiliere și de informare referitoare la
serviciile menționate mai sus.

───────

(210) M 2023 00586
(151) 26/01/2023
(732) MARIUS CHINA, STR. CIRESULUI

NR. 10, SAT TUNARI, JUDEȚ
ILFOV, COMUNA TUNARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

DANCEFY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

41. Servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de
tip arcade, închirierea lucrărilor de artă,
închirierea echipamentelor audio, organizarea
concursurilor de frumuseţe, rezervarea locurilor
pentru spectacole, spectacole cinematografice/
spectacole de cinema, închirierea de
aparate cinematografice, antrenare (instruire),
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de, artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), examinare
pedagogică pentru utilizatori în vederea calificării
ca piloți de, drone, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, sevicii de ditare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, dublări, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, furnizarea de informaţii
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în domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, efectuarea antrenamentelor de fitness,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
karaoke, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, servicii de împrumut
ale bibliotecii, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de,
televiziune, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artişti, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film, furnizarea de
facilităţi pentru muzee, servicii de compoziţie
muzicală, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio şi
televizoarelor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări sonore, închirierea de facilităţi
pentru stadioane, închirierea de decoruri pentru
scenă, predare/servicii educaţionale/servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,

prin intermediul, serviciilor video la cerere,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video/închirierea camerelor de filmat,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, organizarea de competiții de
sporturi electronice, regizarea de spectacole,
servicii de e-sport, servicii de biblioteci de
jocuri (ludoteci), servicii de biblioteci multimedia
(mediateci), servicii de imagini fotografice cu
ajutorul dronelor, servicii de imagini video
cu ajutorul dronelor, transfer de cunoștințe
de afaceri și know-how (training), servicii de
certificare educațională, și anume oferirea de
cursuri de, formare și examinare în domeniul
educațional, cercetare în domeniul educațional,
închiriere de dispozitive pentru citirea de cărți
electronice, organizarea de evenimente de
divertisment, educație muzicală, desfășurarea
de evenimente de divertisment, jocuri de
tip escape room (divertisment), producere de
podcasturi, închirierea de obiecte folosite în
industria cinematografică.

───────
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(210) M 2023 00587
(151) 26/01/2023
(732) MARIUS CHINA, STR. CIRESULUI

NR. 10, SAT TUNARI, JUDEȚ
ILFOV, COMUNA TUNARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

WELOVEMUSIC FESTIVAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

41. Servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de
tip arcade, închirierea lucrărilor de artă,
închirierea echipamentelor audio, organizarea
concursurilor de frumuseţe, rezervarea locurilor
pentru spectacole, spectacole cinematografice/
spectacole de cinema, închirierea de
aparate cinematografice, antrenare (instruire),
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de, artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), examinare
pedagogică pentru utilizatori în vederea calificării
ca piloți de, drone, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, sevicii de ditare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, dublări, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, examinări

referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, efectuarea antrenamentelor de fitness,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
karaoke, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, servicii de împrumut
ale bibliotecii, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de,
televiziune, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artişti, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film, furnizarea de
facilităţi pentru muzee, servicii de compoziţie
muzicală, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio şi
televizoarelor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări sonore, închirierea de facilităţi
pentru stadioane, închirierea de decoruri pentru
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scenă, predare/servicii educaţionale/servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul, serviciilor video la cerere,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video/închirierea camerelor de filmat,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, organizarea de competiții de
sporturi electronice, regizarea de spectacole,
servicii de e-sport, servicii de biblioteci de
jocuri (ludoteci), servicii de biblioteci multimedia
(mediateci), servicii de imagini fotografice cu
ajutorul dronelor, servicii de imagini video
cu ajutorul dronelor, transfer de cunoștințe
de afaceri și know-how (training), servicii de
certificare educațională, și anume oferirea de
cursuri de, formare și examinare în domeniul
educațional, cercetare în domeniul educațional,
închiriere de dispozitive pentru citirea de cărți
electronice, organizarea de evenimente de
divertisment, educație muzicală, desfășurarea
de evenimente de divertisment, jocuri de
tip escape room (divertisment), producere de
podcasturi, închirierea de obiecte folosite în
industria cinematografică.

───────

(210) M 2023 00588
(151) 26/01/2023
(732) MARIUS CHINA, STR. CIRESULUI

NR. 10, SAT TUNARI, JUDEȚ
ILFOV, COMUNA TUNARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MANELE FEVER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

41. Servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de
tip arcade, închirierea lucrărilor de artă,
închirierea echipamentelor audio, organizarea
concursurilor de frumuseţe, rezervarea locurilor
pentru spectacole, spectacole cinematografice/
spectacole de cinema, închirierea de
aparate cinematografice, antrenare (instruire),
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de, artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), examinare
pedagogică pentru utilizatori în vederea calificării
ca piloți de, drone, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, sevicii de ditare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, dublări, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, examinări
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referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, efectuarea antrenamentelor de fitness,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
karaoke, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, servicii de împrumut
ale bibliotecii, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de,
televiziune, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artişti, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film, furnizarea de
facilităţi pentru muzee, servicii de compoziţie
muzicală, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio şi
televizoarelor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări sonore, închirierea de facilităţi
pentru stadioane, închirierea de decoruri pentru

scenă, predare/servicii educaţionale/servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul, serviciilor video la cerere,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video/închirierea camerelor de filmat,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, organizarea de competiții de
sporturi electronice, regizarea de spectacole,
servicii de e-sport, servicii de biblioteci de
jocuri (ludoteci), servicii de biblioteci multimedia
(mediateci), servicii de imagini fotografice cu
ajutorul dronelor, servicii de imagini video
cu ajutorul dronelor, transfer de cunoștințe
de afaceri și know-how (training), servicii de
certificare educațională, și anume oferirea de
cursuri de, formare și examinare în domeniul
educațional, cercetare în domeniul educațional,
închiriere de dispozitive pentru citirea de cărți
electronice, organizarea de evenimente de
divertisment, educație muzicală, desfășurarea
de evenimente de divertisment, jocuri de
tip escape room (divertisment), producere de
podcasturi, închirierea de obiecte folosite în
industria cinematografică.

───────
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(210) M 2023 00589
(151) 26/01/2023
(732) MARIUS CHINA, STR. CIRESULUI

NR. 10, SAT TUNARI, JUDEȚ
ILFOV, COMUNA TUNARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MUSIC COMPANY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.05

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

41. Servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de
tip arcade, închirierea lucrărilor de artă,
închirierea echipamentelor audio, organizarea
concursurilor de frumuseţe, rezervarea locurilor
pentru spectacole, spectacole cinematografice/
spectacole de cinema, închirierea de
aparate cinematografice, antrenare (instruire),
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de, artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), examinare
pedagogică pentru utilizatori în vederea calificării
ca piloți de, drone, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, sevicii de ditare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, dublări, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, examinări

referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, efectuarea antrenamentelor de fitness,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
karaoke, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, servicii de împrumut
ale bibliotecii, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de,
televiziune, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artişti, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film, furnizarea de
facilităţi pentru muzee, servicii de compoziţie
muzicală, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio şi
televizoarelor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări sonore, închirierea de facilităţi
pentru stadioane, închirierea de decoruri pentru
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scenă, predare/servicii educaţionale/servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul, serviciilor video la cerere,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video/închirierea camerelor de filmat,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, organizarea de competiții de
sporturi electronice, regizarea de spectacole,
servicii de e-sport, servicii de biblioteci de
jocuri (ludoteci), servicii de biblioteci multimedia
(mediateci), servicii de imagini fotografice cu
ajutorul dronelor, servicii de imagini video
cu ajutorul dronelor, transfer de cunoștințe
de afaceri și know-how (training), servicii de
certificare educațională, și anume oferirea de
cursuri de, formare și examinare în domeniul
educațional, cercetare în domeniul educațional,
închiriere de dispozitive pentru citirea de cărți
electronice, organizarea de evenimente de
divertisment, educație muzicală, desfășurarea
de evenimente de divertisment, jocuri de
tip escape room (divertisment), producere de
podcasturi, închirierea de obiecte folosite în
industria cinematografică.

───────

(210) M 2023 00590
(151) 26/01/2023
(732) MARIUS CHINA, STR. CIRESULUI,

NR. 10, SAT TUNARI, JUDET
ILFOV, COMUNA TUNARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MUSICLOVERS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25

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

41. Servicii de parcuri de amuzament, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
închirierea lucrărilor de artă, închirierea
echipamentelor audio, organizarea concursurilor
de frumuseţe, rezervarea locurilor pentru
spectacole, spectacole cinematografice /
spectacole de cinema, închirierea de
aparate cinematografice, antrenare (instruire),
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de, artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), examinare
pedagogică pentru utilizatori în vederea calificării
ca piloți de, drone, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, sevicii de ditare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, , servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, dublări, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, examinări
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referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, efectuarea antrenamentelor de fitness,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
karaoke, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, servicii de împrumut
ale bibliotecii, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de,
televiziune, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artişti, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film, furnizarea de
facilităţi pentru muzee, servicii de compoziţie
muzicală, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile, ,
servicii de orchestră, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio şi
televizoarelor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări sonore, , închirierea de facilităţi
pentru stadioane, închirierea de decoruri pentru

scenă, predare / servicii educaţionale / servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul, serviciilor video la cerere,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video / închirierea camerelor de filmat,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte*, organizarea de competiții de
sporturi electronice, regizarea de spectacole,
servicii de e-sport, servicii de biblioteci de
jocuri (ludoteci), servicii de biblioteci multimedia
(mediateci), servicii de imagini fotografice cu
ajutorul dronelor, servicii de imagini video
cu ajutorul dronelor, transfer de cunoștințe
de afaceri și know-how (training), servicii de
certificare educațională, și anume oferirea de
cursuri de, formare și examinare în domeniul
educațional, cercetare în domeniul educațional,
închiriere de dispozitive pentru citirea de cărți
electronice, organizarea de evenimente de
divertisment, educație muzicală, desfășurarea
de evenimente de divertisment, jocuri de
tip escape room (divertisment), producere de
podcasturi, închirierea de obiecte folosite în
industria cinematografică.

───────
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(210) M 2023 00591
(151) 26/01/2023
(732) MARIUS CHINA, STR. CIRESULUI,

NR. 10, SAT TUNARI , JUDET
ILFOV, COMUNA TUNARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

WE ARE MUSIC FESTIVAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de parcuri de amuzament, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
închirierea lucrărilor de artă, închirierea
echipamentelor audio, organizarea concursurilor
de frumuseţe, rezervarea locurilor pentru
spectacole, spectacole cinematografice /
spectacole de cinema, închirierea de
aparate cinematografice, antrenare (instruire),
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de, artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), examinare
pedagogică pentru utilizatori în vederea calificării
ca piloți de, drone, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, sevicii de ditare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, , servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, dublări, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la

cerere, efectuarea antrenamentelor de fitness,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
karaoke, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, servicii de împrumut
ale bibliotecii, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de,
televiziune, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artişti, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film, furnizarea de
facilităţi pentru muzee, servicii de compoziţie
muzicală, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile, ,
servicii de orchestră, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio şi
televizoarelor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări sonore, , închirierea de facilităţi
pentru stadioane, închirierea de decoruri pentru
scenă, predare / servicii educaţionale / servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul, serviciilor video la cerere,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), închirierea de jucării, servicii de
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instruire cu ajutorul simulatoarelor, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video / închirierea camerelor de filmat,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte*, organizarea de competiții de
sporturi electronice, regizarea de spectacole,
servicii de e-sport, servicii de biblioteci de
jocuri (ludoteci), servicii de biblioteci multimedia
(mediateci), servicii de imagini fotografice cu
ajutorul dronelor, servicii de imagini video
cu ajutorul dronelor, transfer de cunoștințe
de afaceri și know-how (training), servicii de
certificare educațională, și anume oferirea de
cursuri de, formare și examinare în domeniul
educațional, cercetare în domeniul educațional,
închiriere de dispozitive pentru citirea de cărți
electronice, organizarea de evenimente de
divertisment, educație muzicală, desfășurarea
de evenimente de divertisment, jocuri de
tip escape room (divertisment), producere de
podcasturi, închirierea de obiecte folosite în
industria cinematografică.

───────

(210) M 2023 00593
(151) 26/01/2023
(732) MARIUS CHINA, STR. CIRESULUI,

NR. 10, SAT TUNARI, JUDET
ILFOV, COMUNA TUNARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

WE LOVE MUSIC FESTIVAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25

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

41. Servicii de parcuri de amuzament, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
închirierea lucrărilor de artă, închirierea
echipamentelor audio, organizarea concursurilor
de frumuseţe, rezervarea locurilor pentru
spectacole, spectacole cinematografice /
spectacole de cinema, închirierea de
aparate cinematografice, antrenare (instruire),
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de, artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), examinare
pedagogică pentru utilizatori în vederea calificării
ca piloți de, drone, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, sevicii de ditare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, , servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, dublări, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, examinări
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referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, efectuarea antrenamentelor de fitness,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
karaoke, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, servicii de împrumut
ale bibliotecii, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de,
televiziune, servicii de bibliotecă mobilă, servicii
de model pentru artişti, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film, furnizarea de
facilităţi pentru muzee, servicii de compoziţie
muzicală, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile, ,
servicii de orchestră, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio şi
televizoarelor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări sonore, , închirierea de facilităţi
pentru stadioane, închirierea de decoruri pentru

scenă, predare / servicii educaţionale / servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul, serviciilor video la cerere,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video / închirierea camerelor de filmat,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte*, organizarea de competiții de
sporturi electronice, regizarea de spectacole,
servicii de e-sport, servicii de biblioteci de
jocuri (ludoteci), servicii de biblioteci multimedia
(mediateci), servicii de imagini fotografice cu
ajutorul dronelor, servicii de imagini video
cu ajutorul dronelor, transfer de cunoștințe
de afaceri și know-how (training), servicii de
certificare educațională, și anume oferirea de
cursuri de, formare și examinare în domeniul
educațional, cercetare în domeniul educațional,
închiriere de dispozitive pentru citirea de cărți
electronice, organizarea de evenimente de
divertisment, educație muzicală, desfășurarea
de evenimente de divertisment, jocuri de
tip escape room (divertisment), producere de
podcasturi, închirierea de obiecte folosite în
industria cinematografică.

───────
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(210) M 2023 00595
(151) 26/01/2023
(732) VASILE TIMIȘ CONSTRUCT

S.R.L., NR.1438, SAT MOISEI,
JUDET MARAMURES, COMUNA
MOISEI, 437195, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR, NR.12, AP.3, JUDET
MARAMURES, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

V.T.CONSTRUCT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.25;
18.01.15; 18.01.23

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

37. Servicii de construcții și demolări de clădiri,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere.

───────

(210) M 2023 00596
(151) 26/01/2023
(732) TREBUIE SRL, DN22B, KM

4+270, CORP C1, ET. 1, JUET
BRAILA, BRAILA, 810550, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

SHAW

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.25

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

18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────
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(210) M 2023 00597
(151) 26/01/2023
(732) UNIUNEA PATRONATELOR DIN

ROMANIA - BUSINESSROMANIA,
SOS. ELECTRONICII, NR: 48, ET.2
ALT.: CDI TRANSPORT BUILDING,
BUCURESTI, 023254, ROMANIA

(540)

UPR UNIUNEA
PATRONATELOR

DIN ROMANIA
BUSINESSROMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.01.03; 26.11.13; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
rosu

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

35. Servicii de consultanță și consiliere în
managementul afacerilor, servicii de consultanță
comercială în domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ și de instruire), servicii
de informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor comerciale, servicii de consultanță
în managementul afacerilor comerciale, prin
intermediul internetului, administrarea resurselor
umane și servicii de recrutare, servicii de

publicitate, marketing și promovare, servicii de
consiliere, consultanță și asistență în materie de
publicitate, marketing și promovare, marketing
promoțional, servicii de telemarketing, servicii de
marketing, servicii de asistență și consultanță
pentru gestionarea întreprinderilor și afacerilor
comerciale și industriale, servicii de emitere
de francize privind asistență în exploatarea
întreprinderilor comerciale și industriale, servicii
de relații cu publicul, promovarea vânzărilor
pentru terți, servicii de previziuni economice,
cercetare (căutare) de piețe și studii de
piață, estimare în afaceri comerciale, servicii
de agenții de informații comerciale și de
cercetare pentru afaceri comerciale, servicii de
intermediere de afaceri comerciale, servicii de
reprezentante comerciale, servicii de agenţii
de import și export, servicii de organizare
de târguri și expoziții în scopuri comerciale
sau de publicitate, compilarea informațiilor
statistice, anunțuri pe pagini web și compilare de
directoare pentru publicarea acestora în rețele
globale de informatică, furnizarea de informații
comerciale, servicii de prezentare de produse
prin orice mijloc de comunicare pentru vânzare
cu amănuntul, studii de piaţă, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau de publicitate,
furnizarea de informaţii comerciale.
41. Servicii de informații cu privire la educație,
pregătire, divertisment, activități sportive și
culturale furnizate prin intermediul rețelelor
de telecomunicații, servicii de organizare și
coordonare de colocvii, conferințe, seminarii,
simpozioane și congrese, servicii de organizare
de târguri și expoziții în scopuri culturale,
sportive sau educative, servicii de editare de
cărți, publicare de cărți și texte non-publicitare,
publicare electronică de cărți, cataloage,
ghiduri, reviste și publicații periodice online
nedescărcabile, servicii de gestiune și dezvoltare
de proiecte culturale, educative și sportive,
instruire asistată pe calculator, furnizarea de
informații referitoare la educație, instruire,
consiliere și examinare educațională, furnizarea
de instruire online, orientare profesională
(consiliere în domeniul educației sau formării),
furnizarea de publicații electronice, formare și
perfecționare profesională (instruire), publicare
de cărţi, instruire.

───────
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(210) M 2023 00598
(151) 26/01/2023
(732) SIMON SCHOBEL, STR.

ENERGIEI, NR. 123, MUN. SEBEȘ,
JUDET ALBA, PETRESTI, ALBA,
ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET.
4, AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

FÂNTÂNA CORBULUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.25;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08;
03.07.12

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
5395 C), albastru (Pantone 630 C),
maro (Pantone 465 C), gri (Pantone
7527 C)

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

32. Băuturi răcoritoare, bere.
33. Vin, băuturi spirtoase.
43. Servicii de pensiune, servicii de cazare
temporară, servicii de alimentaţie publică.

───────

(210) M 2023 00600
(151) 26/01/2023
(732) CARREFOUR ROMANIA SA,

STR. GARA HERĂSTRĂU, NR.
4C, GREEN COURT BUCHAREST,
CLĂDIREA B, ET. 4-7, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A. , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882,
ROMANIA

(540)

DRAG DE ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.25; 26.01.03

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

29. Came, peste, păsări de curte si vanat,
extracte din carne, fructe si legume conservate,
congelate, uscate si coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, oua, lapte, branza, unt, iaurt si alte
produse lactate, uleiuri si grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao si cafea artificiala,
orez, paste si taitei, tapioca si sago, faina
si preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie si produse de cofetărie, ciocolata,
inghetata, șerbeturi si alte glazuri comestibile,
zahar, miere, melasa: drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
otet, sosuri si alte condimente, gheata (apa
inghetata).
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32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale si
gazoase, băuturi din fructe si sucuri de fructe,
siropuri si alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2023 00602
(151) 26/01/2023
(732) DAX GLOBAL RETAIL S.R.L.,

STD. GRADINARI NR. 31, BL. B3
SC A AP. 2, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

CRUSH Premium
Smoking Experience

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24;
27.05.25

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

34. Capsule aromatizante pentru tigarete.
───────

(210) M 2023 00603
(151) 26/01/2023
(732) ADRIAN-CLAUDIU SÎNA, BD.

BUREBISTA NR. 2, BL. D14,
SC. 2, ET. 3, AP. 39, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, APT. 19, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010497, ROMANIA

(540)

BIOAS PURE Bucharest

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.05.20

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, preparate pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru piele,
produse pentru epilare și bărbierit, preparate
și tratamente pentru păr, produse cosmetice
sub formă de pudră, produse cosmetice sub
formă de creme, produse de spălare a
părului și corpului, geluri de dus, serumuri de
înfrumusețare, seruri de uz cosmetic, șervețele
impregnate pentru curățare (nemedicinale și
pentru uz personal), uleiuri de baie și duș
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(nemedicinale), uleiuri de față, apă micelară,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme și
loțiuni cosmetice, produse pentru bronzare
(cosmetice), deodorante și antiperspirante,
preparate fitocosmetice, preparate pe bază de
colagen de uz cosmetic, parfumerie (produse
de -), produse de parfumerie, uleiuri esențiale,
pulverizatoare pentru corp, preparate cosmetice
pentru îngrijirea gurii și a dinților.

───────

(210) M 2023 00606
(151) 26/01/2023
(732) KRIT ENTERTAINMENT SRL, STR.

BUNA VESTIRE, NR. 55, CAM. 1 SI
2, JUDETUL PRAHOVA, PLOIESTI,
100551, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
KRIT

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la produse de papetărie, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu căni și pahare,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lucrări de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse din hârtie de unică folosință,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de măsurare a timpului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
haine, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genți de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vânzarea de cutii de alimente pe bază de
abonament, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii de abonament care conțin
bomboane de ciocolată, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărare de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărarea de servicii de divertisment.

───────
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(210) M 2023 00608
(151) 26/01/2023
(732) ȘERBAN GHE LAURA

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. CAȘIN NR. 10, ET. 5, AP.
17, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BONICO ART

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.13

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

9. Magneți decorativi pentru frigider, magneți de
pus pe frigider.
14. Bijuterii, amulete (bijuterii), pandantive,
bijuterii-pandantive, broșe (bijuterie), broșe
decorative (bijuterii), suporturi pentru inele din
metale prețioase, cutii din lemn pentru bijuterii,
podoabe (bijuterie).
20. Cufere care nu sunt din metal, statuete
ornamentale realizate din lemn, cutii de lemn
pentru sticle, casete pentru chei, casete pentru
chei (mobilier), plăcuțe pentru ușă, nu din
metal, plăcuțe decorative murale (mobilier),
nu din materiale textile, plăcuțe de nume
pentru uși, care nu sunt metalice, etichete din

lemn pentru plante, piciorușe pentru mobilă,
tablouri de agățat chei, rame pentru tablouri
și fotografii, rame din lemn pentru tablouri,
ornamente de sărbători din lemn, nu ornamente
pentru brad, modele (ornamente) confecționate
din lemn, figurine din lemn, cutii din lemn,
lăzi din lemn, busturi din lemn, statui din
lemn, sculpturi din lemn, figurine confecționate
din lemn, modele ornamentale realizate din
lemn, vase din lemn pentru plante, figurine
ornamentale confecționate din lemn, sculpturi
ornamentale realizate din lemn, indicatoare din
lemn sau plastic, panouri decorative din lemn
(mobilier), obiecte de artă din lemn, cutii portabile
(recipiente) din lemn, cutii de scrisori, din lemn,
opritoare din lemn pentru uși, mânere din lemn
pentru sertare, decorațiuni de perete, din lemn,
artă (obiecte de - din lemn, din ceară, din
ghips sau din materiale plastice), tăblițe din lemn
sau materiale plastice, statuete din lemn, ceară,
ghips sau din materiale plastice, decorațiuni
adezive de perete, din lemn, recipiente pentru
ambalare confecționate din lemn, mobilier în
miniatură confecționat din lemn, artă murală
din lemn în 3d, machete la scară redusă
(ornamente) din lemn, figurine de animale
(ornamente) confecționate din lemn, machete
de figurine (ornamente) confecționate din lemn,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din lemn, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, recipiente sub formă
de cutii confecționate din lemn, busturi din
lemn, ceară, ghips sau materiale plastice, forme
confecționate din lemn pentru rame de tablou,
figurine cu eroi de acțiune (decorative) din lemn,
cutii pentru trusouri de nou-născuți (din lemn
sau plastic), statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic, incluse în această
clasă, suporturi pentru plante, suporturi pentru
cărți, suporturi pentru reviste, suporturi pentru
ziare, suporturi pentru umbrele, suporturi pentru
flori, suporturi pentru peruci, suporturi pentru
chei (mobilier), suporturi nemetalice pentru
rame, suporturi (nemetalice) pentru atârnarea
draperiilor pentru ferestre, suporturi pentru
utilizări multiple (mobilier), umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier) și
cârlige pentru îmbrăcăminte, suporturi cu ramă,
suporturi pentru scrisori (mobilier), suporturi de
fotografii (rame), suporturi de șervețele (fixe)
nemetalice, table pentru prezentări, table de
jetoane cu litere (tablouri de afișare goale),
tablouri de afișare, panouri de afișare, casete din
lemn, mânere rotunde din lemn, rame din lemn
pentru fotografii, machete de mașini (ornamente)
din lemn, obiecte de arta confectionate din
lemn de bambus, recipiente confecționate din
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lemn (altele decât cele de uz casnic sau de
bucătărie), trofee de lemn, benzi de lemn, coșuri
decorative din lemn, cutii decorative de lemn,
lăzi de lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii de
lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii de ambalare
confecționate din lemn, machete de mașini
(ornamente) confecționate din lemn, machete
de avioane (ornamente) confecționate din lemn,
recipiente din lemn (altele decât cele pentru uz
casnic sau pentru bucătărie).
21. Cutii pentru monezi (pușculițe), pușculițe, nu
din metale prețioase.
28. Ornamente pentru pomul de crăciun, jucării
din lemn, suporturi pentru pomi de crăciun,
cleme de suport pentru tacuri de biliard,
suporturi de lumânări pentru brazi de crăciun,
compendiumuri de jocuri de masă cu tablă de
joc, tablă de șah sau de dame, blocuri de
construcție de jucărie din lemn, păpuși matrioșka
(păpuși rusești din lemn, goale pe interior, în care
sunt introduse alte păpuși de la mare la mic),
kituri de machete (lucru manual).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii din lemn pentru bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu magneți
decorativi pentru frigider, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu magneți de pus
pe frigider, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu magneți bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu amulete
(bijuterii), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pandantive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii-pandantive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu broșe (bijuterie), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu broșe decorative
(bijuterii), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi pentru inele din metale
prețioase, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cufere care nu sunt din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
statuete ornamentale realizate din lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii
de lemn pentru sticle, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu casete pentru chei,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu casete pentru chei (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu plăcuțe
pentru ușă, nu din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu plăcuțe decorative
murale (mobilier), nu din materiale textile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu plăcuțe
de nume pentru uși, care nu sunt metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu etichete din lemn pentru plante, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu piciorușe
pentru mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu tablouri de agățat chei, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu rame
pentru tablouri și fotografii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rame din lemn pentru
tablouri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ornamente de sărbători din lemn, nu
ornamente pentru brad, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu modele (ornamente)
confecționate din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu figurine din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cutii din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu busturi din lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu statui
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu sculpturi din lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu figurine
confecționate din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu modele ornamentale
realizate din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vase din lemn pentru
plante, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu figurine ornamentale confecționate
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu sculpturi ornamentale realizate
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu indicatoare din lemn sau plastic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
panouri decorative din lemn (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte de
artă din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii portabile (recipiente) din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cutii de scrisori, din lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu opritoare din lemn
pentru uși, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mânere din lemn pentru sertare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu artă (obiecte de - din lemn, din ceară, din
ghips sau din materiale plastice), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tăblițe
din lemn sau materiale plastice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu statuete
din lemn, ceară, ghips sau din materiale plastice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni adezive de perete, din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu recipiente pentru ambalare confecționate
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mobilier în miniatură confecționat
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu artă murală din lemn în 3d, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu machete
la scară redusă (ornamente) din lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu figurine
de animale (ornamente) confecționate din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
machete de figurine (ornamente) confecționate
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din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu machete de vehicule (ornamente)
confecționate din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu recipiente
sub formă de cutii confecționate din lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu busturi
din lemn, ceară, ghips sau materiale plastice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu forme confecționate din lemn pentru rame
de tablou, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu figurine cu eroi de acțiune
(decorative) din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii pentru trusouri de
nou-născuți (din lemn sau plastic), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamante și decorațiuni
din materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi pentru plante,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi pentru cărți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi pentru reviste,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi pentru ziare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi pentru
umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi pentru flori, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte
de arta confectionate din lemn de bambus,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
recipiente confecționate din lemn (altele decât
cele de uz casnic sau de bucătărie), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu trofee
de lemn, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu benzi de lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu coșuri decorative
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii decorative de lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lăzi de lemn
pentru stocarea jucăriilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cutii de lemn
pentru stocarea jucăriilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cutii de ambalare
confecționate din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu machete de mașini
(ornamente) confecționate din lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu machete
de avioane (ornamente) confecționate din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
recipiente din lemn (altele decât cele pentru uz
casnic sau pentru bucătărie), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cutii pentru monezi
(pușculițe), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ornamente pentru pomul de crăciun,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării din lemn, servicii de vânzare cu

amănuntul în legătură cu suporturi pentru pomi
de crăciun, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cleme de suport pentru tacuri
de biliard, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi de lumânări pentru brazi
de crăciun, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu compendiumuri de jocuri de masă cu
tablă de joc, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tablă de șah sau de dame,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu blocuri de construcție de jucărie din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu păpuși matrioșka (păpuși rusești din lemn,
goale pe interior, în care sunt introduse alte
păpuși de la mare la mic), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni de perete,
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi pentru peruci, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
pentru chei (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi nemetalice
pentru rame, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi (nemetalice) pentru
atârnarea draperiilor pentru ferestre, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
pentru utilizări multiple (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu umerașe
și cuiere pentru haine, suporturi pentru haine
(mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
cu ramă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi pentru scrisori (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi de fotografii (rame), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi de
șervețele (fixe) nemetalice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu table pentru
prezentări, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu table de jetoane cu litere (tablouri de
afișare goale), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu afișare (tablouri de -), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu panouri
de afișare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu casete din lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mânere rotunde
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu rame din lemn pentru fotografii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
machete de mașini (ornamente) din lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu magneți decorativi pentru frigider, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
magneți de pus pe frigider, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu magneți
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu amulete (bijuterii), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pandantive, servicii de vânzare cu amănuntul
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online în legătură cu bijuterii-pandantive, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu broșe (bijuterie), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu broșe decorative
(bijuterii), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru inele
din metale prețioase, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cufere care nu
sunt din metal, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu statuete ornamentale
realizate din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cutii de lemn
pentru sticle, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu casete pentru chei, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
casete pentru chei (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu plăcuțe
pentru ușă, nu din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu plăcuțe de nume pentru uși, care nu
sunt metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu etichete din lemn pentru
plante, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu piciorușe pentru mobilă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tablouri de agățat chei, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu rame pentru
tablouri și fotografii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu rame din lemn
pentru tablouri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ornamente de sărbători
din lemn, nu ornamente pentru brad, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu modele (ornamente) confecționate din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu figurine din lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii din
lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lăzi din lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu busturi din
lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu statui din lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sculpturi
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu figurine confecționate din
lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu modele ornamentale realizate din
lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu vase din lemn pentru plante,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu figurine ornamentale confecționate
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu sculpturi ornamentale realizate
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu indicatoare din lemn sau
plastic, servicii de vânzare cu amănuntul online

în legătură cu panouri decorative din lemn
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu obiecte de artă din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cutii portabile (recipiente) din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cutii de scrisori, din lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu opritoare din lemn pentru uși, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mânere din lemn pentru sertare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
decorațiuni de perete, din lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
artă (obiecte de - din lemn, din ceară, din
ghips sau din materiale plastice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tăblițe din lemn sau materiale plastice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
statuete din lemn, ceară, ghips sau din materiale
plastice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu decorațiuni adezive de perete,
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu recipiente pentru ambalare
confecționate din lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mobilier
în miniatură confecționat din lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
artă murală din lemn în 3d, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu machete
la scară redusă (ornamente) din lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
figurine de animale (ornamente) confecționate
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu machete de figurine (ornamente)
confecționate din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu machete de
vehicule (ornamente) confecționate din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu recipiente sub
formă de cutii confecționate din lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
busturi din lemn, ceară, ghips sau materiale
plastice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu forme confecționate din lemn
pentru rame de tablou, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu figurine cu eroi
de acțiune (decorative) din lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cutii pentru trusouri de nou-născuți (din lemn
sau plastic), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în
această clasă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru plante,
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servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suporturi pentru cărți, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi pentru reviste, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
pentru ziare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru umbrele,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suporturi pentru flori, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi pentru peruci, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi pentru
chei (mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi nemetalice pentru
rame, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suporturi (nemetalice) pentru
atârnarea draperiilor pentru ferestre, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu suporturi pentru utilizări multiple (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu umerașe și cuiere pentru haine,
suporturi pentru haine (mobilier) și cârlige pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi cu ramă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu suporturi pentru scrisori (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu suporturi de fotografii (rame), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi de șervețele (fixe) nemetalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
table pentru prezentări, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu table de jetoane
cu litere (tablouri de afișare goale), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu afișare (tablouri de -), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu panouri
de afișare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu casete din lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mânere rotunde din lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rame din
lemn pentru fotografii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu machete de
mașini (ornamente) din lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu obiecte de
arta confectionate din lemn de bambus, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
recipiente confecționate din lemn (altele decât
cele de uz casnic sau de bucătărie), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
trofee de lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu benzi de lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
coșuri decorative din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cutii decorative
de lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lăzi de lemn pentru stocarea

jucăriilor, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cutii de lemn pentru stocarea
jucăriilor, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cutii de ambalare confecționate din
lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu machete de mașini (ornamente)
confecționate din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu machete de
avioane (ornamente) confecționate din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu recipiente din lemn (altele decât cele
pentru uz casnic sau pentru bucătărie), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cutii pentru monezi (pușculițe), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ornamente pentru pomul de crăciun, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jucării din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru pomi de
crăciun, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cleme de suport pentru tacuri de
biliard, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suporturi de lumânări pentru brazi
de crăciun, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu compendiumuri de jocuri
de masă cu tablă de joc, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu tablă de șah
sau de dame, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu blocuri de construcție
de jucărie din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu păpuși matrioșka
(păpuși rusești din lemn, goale pe interior, în
care sunt introduse alte păpuși de la mare la
mic), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cutii din lemn pentru bijuterii,
administrarea afacerilor, administrarea afacerilor
comerciale, managementul și administrarea
afacerilor, publicitate, publicitate online, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu kituri de
machete (lucru manual), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu kituri de machete
(lucru manual), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu podoabe (bijuterie), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
podoabe (bijuterie).
40. Gravuri cu laser, tratarea lemnului cu
substanțe de conservare, tăierea și prelucrarea
lemnului, tâmplărie, servicii de tâmplărie
(fabricare de tâmplărie pe comandă), tratarea
materialelor cu raze laser, servicii de marcare
cu laser, lucrări în lemn, conservarea lemnului,
vopsire, imprimare de imagini fotografice de
pe suporturi digitale, imprimare de imagini
pe obiecte, servicii de strunjirea lemnului,
prelucrarea lemnului de bambus, decaparea
finisajului obiectelor de lemn.

───────
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(210) M 2023 00609
(151) 26/01/2023
(732) AHOLD DELHAIZE LICENSING

SÀRL, RUE JEAN-FRANÇOIS
BARTHOLONI 4-6, GENEVA, 1204,
ELVEȚIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)
FINE CRUNCHY

(300)
Prioritate invocată:
09920/2022/27-07-2022/CH

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

29. Carne, pește, carne de pasăre și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, deshidratate și gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri, altele decât uleiurile
esențiale și grăsimi pentru uz alimentar, gustări
pe bază de cartofi, gustări pe bază de fructe,
gustări pe bază de legume, gustări pe bază de
nuci, semințe preparate, gustări făcute din cartofi
extrudați, fructe extrudate, legume extrudate și
nuci extrudate, nuci pregătite.
30. Cafea, ceai, cacao și înlocuitorii acestora,
orez, paste făinoase și tăiței, tapioca și sago,
făinuri și preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, ciocolată,
înghețată, șerbet și alte înghețate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de
copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi de
grădină conservate (condimente), oțet, sosuri și
alte condimente, gheață pentru răcit, gustări pe
bază de cereale, gustări pe bază de cereale
extrudate, grâu extrudat, porumb extrudat și orez
extrudat, biscuiți sărați, fulgi de ovăz, müsli, nuci
îmbrăcate în ciocolată, batoane de cereale.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprelucrate, cereale și
semințe brute și neprelucrate, fructe și legume
proaspete, ierburi aromatice proaspete, plante și
flori naturale, malț, cereale sub formă de boabe
neprelucrate.

───────

(210) M 2023 00611
(151) 26/01/2023
(732) SC ORIZONT PARTS SRL,

INTRAREA CRISTEA IONESCU
NR. 4, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
ORIZONT PARTS

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

20. Mobilier, fotolii, somiere, articole pentru
pat cu exceptia lenjeriei, saltele, perne,
dulapuri, banci (mobilă), schelete de paturi
din lemn, paturi, cufere de depozitare,
nemetalice, mască de chiuvetă (mobilier),
dulapuri pentru cărţi, şezlonguri, comode,
pătuţuri pentru copii, tejghele (mese), birouri, uşi
pentru mobilă, dulapuri pentru dosare, tabureţi,
mese, scaune/bănci (scaune), rafturi pentru
depozitare, canapele, cărucioare (mobilă), mese
pentru calculatoare (mobilă)/mese cu rotile
pentru calculatoare (mobilă), dulapuri de haine
(mobilier), mese de scris (mobilier).

───────

(210) M 2023 00612
(151) 26/01/2023
(732) SNS.GROUP.RO SRL, STR.

CLOPOTEILOR NR. 15, ET. P,
AP. 2, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) IORGULESCU IP SRL, STR.
FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, AP. 46, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
900629, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
Le 'Shaman

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

3. Parfumuri, parfumuri pentru corp, uleiuri
pentru parfumuri și esențe, preparate cosmetice,
produse cosmetice.

───────
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(210) M 2023 00613
(151) 26/01/2023
(732) MORIARTY BOOKS SRL, CALEA

TURZII NR. 118, AP. 1, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400501,
CLUJ, ROMANIA

(540)
bookstory

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2023 00614
(151) 26/01/2023
(732) AHOLD DELHAIZE LICENSING

SÀRL, RUE JEAN-FRANÇOIS
BARTHOLONI 4-6, GENEVA, 1204,
ELVEȚIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

Care
(300)

Prioritate invocată:
09916/2022/27-07-2022/CH

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

3. Produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, paste de dinți nemedicinale,
produse de parfumerie, uleiuri esențiale,
preparate de albire și alte substanțe pentru
spălare, preparate pentru curățare, netezire,
degresare și abrazive, preparate pentru îngrijirea
personală, preparate cosmetice, preparate
pentru bronzare și protecție solară, preparate
pentru spălarea, tratarea și înfrumusețarea
părului, preparate cosmetice pentru îngrijirea
orală, preparate pentru duș și baie, săpunuri,
preparate pentru ras și după ras, substanțe
și preparate pentru epilare și exfoliere,
preparate de masaj nemedicinale, lumânări
de masaj cu utilizare cosmetică, șervețele
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umede cosmetice, pietre ponce pentru utilizare
personală, deodorante și antiperspirante pentru
utilizare personală, parfumuri pentru utilizare
personală.
5. Produse farmaceutice și veterinare, preparate
sanitare în scopuri medicale, alimente și
substanțe dietetice de uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru oameni și animale, plasturi, material
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinților și pentru amprente dentare, dezinfectanți,
preparate pentru exterminarea animalelor
dăunătoare, fungicide, erbicide, preparate de
toaletă medicamentoase, preparate sanitare
pentru igiena intimă, altele decât produsele
de toaletă, preparate medicamentoase pentru
îngrijirea și tratamentul oral, preparate
farmaceutice pentru uz oral, preparate
medicamentoase pentru păr, loțiuni după
ras medicamentoase, preparate de masaj
medicamentoase, lumânări pentru masaj cu
utilizare terapeutică.
8. Unelte și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
aparate de ras, aparate de ras drepte, lame
de ras pentru aparate de ras, etuiuri pentru
aparate de ras, aparate de ras, electrice sau
neelectrice, aparate de epilat, electrice sau
neelectrice, aparate de ras pentru păr, electrice
sau neelectrice, foarfeci, foarfeci pentru tăierea
părului, foarfeci pentru unghii, lame de foarfeci.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau
pentru bucătărie, ustensile pentru gătit și
veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor și
lingurilor, piepteni și bureți, perii, cu excepția
pensulelor, materiale pentru perii, materiale de
curățare, sticlă brută sau semi-prelucrată cu
excepția sticlei de construcții, sticlă, porțelan
și faianță, periuțe de dinți, periuțe de dinți
electrice, irigatoare bucale, scobitori, dispozitive
de stors pentru tuburi cu pastă de dinți,
pămătufuri de bărbierit, suport pentru pămătufuri
de bărbierit, aparate de dezodorizare pentru
uz personal, pulverizatoare de parfum, darace,
mănuși abrazive pentru exfolierea pielii.

───────

(210) M 2023 00615
(151) 26/01/2023
(732) SNS.GROUP.RO SRL, STR.

CLOPOTEILOR NR. 15, PARTER,
AP. 2, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) IORGULESCU IP SRL, STR.
FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, AP. 46, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
900629, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
MANTRUM

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

3. Parfumuri, parfumuri pentru corp, uleiuri
pentru parfumuri și esențe, preparate cosmetice,
produse cosmetice.

───────

(210) M 2023 00616
(151) 26/01/2023
(732) SNS.GROUP.RO SRL, STR

CLOPOTEILOR NR.15, PARTER,
AP.2, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) IORGULESCU IP SRL,
STR FAGETULUI 144
BL.ST2,SC.B,AP.46, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
900629, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
HYPNOTIZED

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

3. Parfumuri, parfumuri pentru corp, uleiuri
pentru parfumuri și esențe, preparate cosmetice,
produse cosmetice.

───────
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(210) M 2023 00617
(151) 26/01/2023
(732) SNS.GROUP.RO SRL,

STR.CLOPOTEILOR NR.15,
PARTER, AP.2, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) IORGULESCU IP SRL,
STR FAGETULUI 144
BL.ST2,SC.B,AP.46, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
900629, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
DON'T KILL THE MESSENGER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Parfumuri, parfumuri pentru corp, uleiuri
pentru parfumuri și esențe, preparate cosmetice,
produse cosmetice.

───────

(210) M 2023 00618
(151) 26/01/2023
(732) BLACK SECURITY SISTEMS SRL,

STR.LIBERTĂŢII, NR.73, JUD.
MURES, TÎRGU MUREŞ, 540172,
MUREȘ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12,
JUD. MURES, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

BLACK SECURITY SISTEMS

(531) Clasificare Viena:
24.11.25; 24.15.11; 05.03.11; 01.01.03;
26.01.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de instalaţii, servicii de
instalare, punere în funcţiune, revizii,
verificări tehnice periodice, reparaţii pentru
sisteme şi echipamente de securitate
pentru antiefracţie, supraveghere, detecţie
şi control, intervenţie pirotehnică, servicii
de instalare/montare sisteme de alarmă,
sisteme şi echipamente pentru supraveghere
video, sisteme şi echipamente de control
acces, interfoane, echipamente de avertizare,
instalarea de sisteme (aparate împotriva
efracţiei), instalare de protecție împotriva
incendiilor industriale, instalare de sisteme
de protecție medioambientală, instalare de
alarme, reparații de alarme, instalarea de
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alarme antifurt, instalare de alarme antifurt,
servicii de instalare de alarme, reparații de
alarme anti-incendiu, instalare de alarme anti-
incendiu, reparații sau întreținere de alarme
de incendiu, întreținere și service de alarme
de securitate, întreținere de instalații de
alarme de incendiu, instalare,întreținere și
reparare de alarme antifurt, instalare și reparare
de dispozitive de alarmă antifurt, instalare
și reparare de dispozitive de alarmă anti-
incendiu, întreținere și reparații de sisteme de
alarmă anti-incendiu, întreținere și reparații de
sisteme de alarmă de incendiu, întreținerea și
repararea alarmelor, instalațiilor de închidere și
siguranță, instalarea sistemelor de securitate,
instalare de sisteme de securitate, instalare de
aparate de securitate pentru case, instalare
de dispozitive de securitate pentru vehicule,
întreținere și reparare de instalații de securitate,
instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, servicii de informații referitoare la
întreținerea sistemelor de securitate, servicii de
informații referitoare la instalarea de sisteme de
securitate, servicii consultative privind instalarea
de echipamente de securitate și de siguranță,
reparatii
39. Transport, servicii de transport securizat,
servicii de transport valori, servicii de depozitare
securizată (transport), transport securizat,
transport securizat de valori, transport securizat
cu camion, transport de valori în vehicule
securizate, servicii de informații referitoare la
transportul securizat, transport securizat de
bunuri, persoane şi valori.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor, activităţi de investigaţie şi protecţie
a bunurilor şi persoanelor, servicii de pază
pentru infrastructuri prin sisteme de monitorizare
la distanță, servicii oferite de către agenții
de pază pentru magazine, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază, servicii de pază contractuale,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii de
pază și protecție, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii de securitate
pentru protecția fizică a persoanelor, servicii
de securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale, închiriere de echipamente de
protecție, salvare, siguranță și aplicare a legii,
servicii prestate de un agent de securitate
pentru protecția proprietății și persoanelor,
închiriere de alarme, supravegherea alarmelor
antiefracție, servicii de monitorizare a alarmelor,
monitorizarea sistemelor de securitate, servicii

de securitate fizică, controlul de securitate al
bagajelor, marcaj de securitate pentru bunuri,
consultanță în materie de securitate, servicii de
securitate pentru clădiri, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății, consultanță în
materie de securitate fizică, servicii de securitate
pentru evenimente publice, evaluare a riscurilor
în materie de securitate, închiriere de aparate
de supraveghere de securitate, servicii de
inspecții de securitate pentru terți, servicii
de siguranță, salvare, securitate și control,
servicii de monitorizare electronică în scopuri
de securitate, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
clădiri, furnizare de informații despre servicii
prestate de un agent de securitate, servicii de
consultanță în domeniul nevoilor de securitate
ale întreprinderilor comerciale și industrial,
servicii de siguranţă pentru protejarea bunurilor
şi indivizilor, servicii de consultanţă în domeniu,
servicii de pază pentru bunuri, obiective, valori,
persoane, servicii de intervenţie la sistemele de
alarmare.

───────

(210) M 2023 00619
(151) 26/01/2023
(732) OLIVEROM SRL, STR. MORII,

NR. 27, JUD. ILFOV, COMUNA
AFUMATI, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET.
7, APART. 46, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
ALINDA OLIPOP

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

29. Măsline conservate, masline umplute,
măsline preparate, măsline uscate, ulei de
măsline, măsline (pregătite), măsline gătite,
măsline preparate, la conserva.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/01/2023

(210) M 2023 00620
(151) 26/01/2023
(732) LAVIOD IMPEX SRL, STR.

RAHOVA 96, CAMERA 1, JUD.
CALARASI, CALARASI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, BL. F1, SC. C, AP.
26, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

QBA

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 26.03.01; 27.05.01

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri

───────

(210) M 2023 00621
(151) 26/01/2023
(732) NEXON DYNAMIC CORPORATION

SRL, SAT MĂTRICI NR.204, JUD.
MUREȘ, EREMITU, 547214,
MUREȘ, ROMANIA

(740) RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR.UNIRII NR.3,,
BLOC D8, AP.31, JUD. CLUJ, DEJ,
405200, CLUJ, ROMANIA

(540)

NEXON Development

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
3005C)

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

9. Gard electrificat cu accesoriile acestuia
respectiv: izolatori pentru gard electric, fir gard
electric, bandă gard electric, dispozitiv de
alimentare pentru garduri electrice, dispozitiv
de control pentru garduri electrice, panouri
solare, acumulatoare, încărcătoare pentru
acumulatoare, baterii.
11. Sisteme de iluminat, aparate de iluminat
inclusiv lanterne, reflectoare.

───────
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(210) M 2023 00622
(151) 26/01/2023
(732) GLOBAL RECORDS SRL, STR.

CATEDRALA TINERETULUI NR. 3,
CAM. 1, SAT SCHITU, JUDEȚUL
CONSTANȚA, COSTINESTI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
BUZZ HOUSE

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu conținut înregistrat, servicii de vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de conținut media, dezvoltare
de conținut publicitar de broșuri pentru terți,
publicitate online, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, furnizarea unui ghid de
publicitate de căutare online cu bunurile și
serviciile prestate de terți online pe internet,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, publicitate televizată, dezvoltare
de concepții de publicitate, servicii de editare
de publicitate, consultanță în publicitate și
marketing, servicii de publicitate furnizate prin
internet, analiza sensibilizării publicului cu
privire la publicitate, editare post-producție de
publicitate și reclame, servicii de creare de mărci
(publicitate și promovare), servicii de promovare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, prelucrare de
texte publicitare, publicare de texte publicitare,
redactări de texte publicitare, distribuire de
texte publicitare, editare si actualizare de texte
publicitare, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți).
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, producție de spectacole,
producție de animații, producție de podcasturi,
producție de videouri muzicale, producție
de înregistrări audiovizuale, producție de
înregistrări master audio, producție audio și
video și fotografie, divertisment pe internet,
publicare de reviste pe internet, realizarea de
concursuri pe internet, jocuri pe internet (care nu
pot fi descărcate), publicare de cărți electronice
și periodice pe internet, servicii de consultanță în
domeniul divertismentului, prestate pe internet,
furnizare de muzică în format digital de pe
internet, punerea la dispoziție de muzică digitală
(fără posibilitatea de descărcare) pe internet,

furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, publicare electronică de texte și
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
pe internet, publicare de texte altele decât
cele publicitare, publicare de texte muzicale,
publicare de texte educative, publicare si editare
de materiale tipărite, publicare multimedia,
publicare de lucrări muzicale, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, furnizare de
divertisment sub formă de clipuri de filme
printr-un site internet, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor
de date sau prin internet, organizarea de
competiții sportive, furnizare de servicii de
vânzare de bilete cu ridicare la fața locului,
pentru evenimente de divertisment, sportive
și culturale, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de consultanță referitoare la organizarea
de manifestări sportive, furnizare de divertisment
online sub formă de campionate sportive
fantastice, divertisment on-line, divertisment prin
intermediul telefonului, organizare de concursuri
de divertisment, servicii de divertisment
furnizate în discoteci, servicii de recepții
pentru companii (divertisment), servicii de
prezentare în scop de divertisment, pregătire
de programe de divertisment pentru difuzare,
servicii de divertisment prestate de formații
muzicale, furnizare de servicii de divertisment
în club, servicii de divertisment prestate de
artiștii interpreți, administrare (organizare) de
concursuri, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, organizare de jocuri, competiții și
concursuri cu întrebări, organizare de concursuri
în materie de educație, organizare și coordonare
de jocuri, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi.

───────
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(210) M 2023 00623
(151) 26/01/2023
(732) WIDEBOX IGS S.R.L., STRADA

NICU ENEA NR. 6, JUD. BACAU,
BACAU, 600191, BACĂU,
ROMANIA

(540)

WIDEBOX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Software pentru topografie
42. Monitorizarea activităților care influențează
mediul în interiorul structurilor de inginerie
civilă, inginerie, inginerie informatică, inginerie
de software, teste de inginerie, inginerie
de diguri, servicii de inginerie, servicii de
inginerie structurală, inginerie de software
informatic, servicii de inginerie și inginerie
asistată de calculator, testare industrială
de lucrări de inginerie, consultanță în
domeniul ingineriei telecomunicațiilor, cercetare
în domeniul ingineriei electrice, consultanță în
domeniul ingineriei civile, consultanță tehnică
în domeniul ingineriei mediului, consultanță
tehnică în domeniul ingineriei aerospațiale,
servicii de planificare în inginerie civilă, servicii
de topografie aeriană, topografie marină, aeriană
și terestră, cartografie, cartografie și cartare,
servicii de cartografiere

───────

(210) M 2023 00624
(151) 26/01/2023
(732) LUCIAN POPA, ALE. BARAJUL

BICAZ NR.6, BLOC M 26, SC. 1,
AP.3, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) VLAD I.ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII NR.152, SC.III, AP.96,
JUD. CLUJ, FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

NOOK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 26.04.02; 26.03.01

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

41. Servicii oferite de cluburi de
noapte( divertisment), servicii de cluburi de
noapte (divertisment), servicii de divertisment
furnizate în cluburi de noapte, divertisment
muzical, reprezentații de muzică live.
43. Servicii prestate de cluburi de noapte
(furnizare de produse alimentare), servicii oferite
de baruri, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de club pentru furnizare de
mâncare și băuturi, servicii de restaurant și
bar, servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii pentru furnizarea de
băuturi, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii prestate de cluburi de
noapte (furnizare de produse alimentare), servire
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de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante.

───────

(210) M 2023 00625
(151) 26/01/2023
(732) CATALIN GABRIEL MURESANU,

SOS SALAJ, NR 135, BL 68,
SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Dinamo 7/9

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:alb (HEX #FFFFFF),
rosu (HEX #eb1e26, HEX #231b23)

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

35. Publicitate online, publicitate și marketing,
servicii de publicitate
38. Emisiuni televizate (transmisii), emisiuni de
știri (transmisii), servicii de comunicare online,
transmisie de informații online, comunicare prin
bloguri online, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), difuzare video, servicii de difuzare video,
audio și tv.
41. Producție de emisiuni de televiziune,
producția de emisiuni radiofonice, emisiuni de
radio (programare), servicii de educație sportivă,
servicii educative, de divertisment și sportive

───────

(210) M 2023 00626
(151) 26/01/2023
(732) SC TOTALI LIDER CONSTRUCT

SRL, STR. DUMINICII NR
14, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CITY NORD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.07; 26.04.01

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

36. Investiții imobiliare, afaceri imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), imobiliare
(managementul proprietăților -)
37. Servicii de constructii.

───────
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(210) M 2023 00627
(151) 26/01/2023
(732) ATHLETIC SPORT CENTER

S.R.L., STR. CONSTANTIN
BRANCUSI NR.148-152, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) VLAD I.ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII NR.152, SC.III, AP.96,
JUD. CLUJ, FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ATHLETIC Sport Center

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12; 02.09.22

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie şi divertisment, servicii de sport
şi fitness, educaţie fizică, organizarea de
cursuri de educaţie fizică, servicii furnizate de
către cluburile de fitness, furnizare de instalaţii
pentru săli de sport, organizare de demonstraţii
sportive, furnizare de servicii de săli şi cluburi
de sport, efectuarea de antrenament sportiv,
organizare de evenimente sportive, competiţii
şi turnee sportive, instruire şi educaţie cu
privire la sport, antrenamente cu greutăţi,
bodybuilding, gimnastică aerobică, exerciţii
fizice, reabilitare fizică, dietă, alimentaţie,
organizarea de concursuri de aerobic,
coordonarea antrenamentelor de fitness,
organizarea de cursuri de instruire privind
menţinerea formei fizice, servicii de consiliere
pentru menţinerea condiţiei fizice, furnizarea
de echipamente şi de cursuri de pregătire în
domeniul exerciţiilor fizice, rezervare de instalaţii
pentru activităţi fizice, furnizarea de instalaţii
pentru exerciţii fizice în grup, coaching sportiv
(instruire), servicii ale unui antrenor personal
(fitness)., sport şi fitness, cursuri de educaţie
fizică, antrenament sportiv, instruire şi educaţie
cu privire la sport, antrenamente cu greutăţi,
body-building, gimnastică aerobică, exerciţii
fizice, reabilitare fizică, dietă, alimentaţie,
concursuri de aerobic, cursuri de instruire privind
menţinerea formei fizice, coaching sportiv

───────

(210) M 2023 00628
(151) 26/01/2023
(732) GEORGIANA DUMA, STR.

BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU
NR. 3, AP. 6, JUD. BRASOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR.
243, SECTOR 2, BUCURESTI,
021608, ROMANIA

(540)

SPLENDI BY
GEORGIANA DUMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.22; 26.01.01

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

3. Preparate pentru curățare și odorizante.
apă parfumată pentru lenjerie, apă de javel.
burete impregnat cu săpun. extracte de
flori. parfumuri de camera sub formă de
spray, perne impregnate cu substanțe aromate,
perne impregnate cu substanțe parfumate,
perne pentru aromoterapie cu săculețe de
pânză cu amestecuri florale în interior, perne
umplute cu substanțe parfumate, perne umplute
cu substanțe aromate, potpuriuri parfumate,
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preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, preparate pentru parfumarea camerei,
produse de parfumare pentru cameră, spray-uri
parfumate pentru lenjerie, săculeți cu potpuriuri
care se introduc în perne de aromoterapie,
produse pentru toaletă, articole de parfumerie și
odorizante, ambră (parfumerie), ape de colonie,
apă de colonie, apă de lavandă, apă de parfum,
apă de toaletă, apă de toaletă care conține ulei
de șarpe, apă parfumată, aromatizanți pentru
parfumuri, arome, articole de parfumerie pe bază
de cedru, batiste de unică folosință impregnate
cu colonie, baze pentru parfumuri de flori,
ceară de topit (preparate pentru parfumare), apă
de colonie, compuși parfumați din heliotropină,
creme aromoterapeutice, creme parfumate,
creme pe bază de uleiuri esențiale pentru
aromaterapie, deodorante de corp (parfumerie),
extracte de flori (parfumerie), extracte de parfum,
loțiuni pentru aromoterapie, loțiuni și creme
de corp parfumate, mosc (parfumerie), mosc
sintetic, produse de parfumerie, parfumuri,
baze pentru parfumuri de flori , parfumuri
de uz personal, parfumuri lichide, parfumuri
naturale, parfumuri pentru corp, parfumuri solide,
preparate parfumate, produse de parfumerie cu
vanilie, produse de parfumerie, uleiuri esențiale,
pulverizatoare pentru corp, sfere parfumate
(substanțe aromatice), sprayuri parfumate
pentru corp, sprayuri pentru corp (nemedicinale),
ape de toaletă , ulei de lavandă de uz cosmetic,
ulei de mentă (parfumerie), ulei de trandafiri
de uz cosmetic, șervețele parfumate, șervețele
pentru demachiat, esență de bergamotă, ceruri
de masaj, cosmetice, cosmetice nemedicinale,
cosmetice pentru vânzare sub formă de kit,
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
creme de masaj, nemedicinale, gel de aloe
vera de uz cosmetic, geluri de masaj, altele
decât cele de uz medicinal, geluri de masaj,
altele decât cele pentru uz medicinal, geraniol
de uz cosmetic, henna (vopsea cosmetică),
lac de uz cosmetic, loțiuni nemedicinale, loțiuni
nemedicinale pentru piele, loțiuni parfumate
(preparate de toaletă), loțiuni pentru corp
parfumate (preparate de toaletă), lumânări de
masaj de uz cosmetic, piperonal de uz cosmetic,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
preparate abrazive pentru corp, preparate
cosmetice care ajută la slăbit, preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului, preparate
de toaletă nemedicamentoase, preparate din
aloe vera pentru uz cosmetic, preparate
emoliente (cosmetice), preparate igienice ca
articole de toaletă, preparate pentru pedichiură,
produse cosmetice, produse cosmetice colorate
pentru copii, produse cosmetice naturale,
produse cosmetice organice, produse cosmetice

sub formă de uleiuri, produse de masaj,
nemedicamentoase, produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
tratamentul scalpului, sprayuri cu apă minerală
de uz cosmetic, șervețele impregnate cu loțiuni
cosmetice, ulei de amla de uz cosmetic,
ulei de cocos de uz cosmetic, ulei de ricin
de uz cosmetic, uleiuri de uz cosmetic,
uleiuri minerale (cosmetice), uleiuri pentru
masaj, uleiuri pentru toaleta personală, uleiuri
și loțiuni pentru masaj, unguente de uz
cosmetic, apă micelară, cosmetice de îngrijire
a frumuseții, cosmetice funcționale, creme bb
de înfrumusețare, creme cosmetice pentru
fata si corp, creme fluide (cosmetice), creme
pentru recuperare de uz cosmetic, deodorante
și antiperspirante, antiperspirante (produse de
toaletă) , antiperspirante nemedicamentoase,
antitranspirante de uz personal, antitranspirante
sub formă de sprayuri, deodorante,
deodorante antiperspirante, deodorante cu
bilă (produse de toaletă), deodorante
de uz personal (parfumerie), deodorante
pentru oameni, deodorante pentru îngrijirea
corpului, preparate antiperspirante, produse
antiperspirante, sprayuri deodorante pentru
zona intimă feminină, sprayuri pentru corp,
săpunuri deodorante, creme și loțiuni cosmetice,
demachiant pentru catifelarea pielii (produs
cosmetic), emulsii fără săpun pentru spălarea
corpului, extracte din plante de uz cosmetic,
gel de baie și de duș, gel de levănțică,
gel exfoliant, geluri de corp, geluri pentru
corp și față (cosmetice), henna pentru scopuri
cosmetice, lapte de înfrumusețare, loțiuni
de înfrumusețare, preparate fitocosmetice,
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și
a unghiilor, preparate nemedicamentoase de
îngrijire a corpului, preparate pe bază de colagen
de uz cosmetic, preparate pentru spălat, de
uz personal, preparate pentru înfrumusețare
nemedicinale, produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice sub formă de creme, produse
cosmetice sub formă de pudră, produse pentru
epilare și bărbierit, săpunuri și geluri, produse
de spălare a părului și corpului, produse
de vaporizare pentru corp, produse pentru
curățenie și igienă personală, produse pentru
spălarea mâinilor, pudră cremoasă pentru față,
pudră de mâini, serumuri de înfrumusețare,
seruri de uz cosmetic, șervețele cosmetice
umezite în prealabil, șervețele de unică folosință,
impregnate cu substanțe de curățare, pentru
față, șervețele impregnate cu uleiuri esențiale, de
uz cosmetic, șervețele umede pentru uz igienic
și cosmetic, șervețele umezite în prealabil,
de uz cosmetic, spume de curățare a pielii,
spume de curățare pentru corp, spumă de
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baie și de duș, uleiuri de baie și duș
(nemedicinale), uleiuri pentru corp și pentru
față, uleiuri pentru masaj corporal, cremă pentru
albirea pielii, alifii, unguente (nemedicinale),
produse astringente de uz cosmetic, balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, balsamuri
pentru piele, concentrate hidratante (produse
cosmetice), cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, cremă cosmetica pentru mâini, creme
anti-îmbătrânire, creme anticelulitice, cremă
cosmetică pentru piele, cremă cu retinol de
uz cosmetic, cremă de microdermoabraziune,
cremă de noapte, cremă gel matifiantă, cremă
hidratantă după bărbierit, cremă pentru față
care nu este medicinală, creme (cosmetice)
de corp pentru fermitate, creme antirid, creme
autobronzante, creme balsam pentru pete (de
uz cosmetic), creme cosmetice de mâini,
creme cosmetice pentru piele uscată, creme
de curățare pentru piele, creme de față și
de corp, creme de noapte (cosmetice), creme
de îngrijire a pielii, altele decât cele pentru
uz medical, creme de zi, creme exfoliante,
creme hidratante de uz cosmetic, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
creme nemedicinale de curățare, creme nutritive
(nemedicinale), creme pentru corp parfumate,
creme, loțiuni și geluri hidratante, creme
pentru față (produse cosmetice), creme pentru
fortificarea pielii, creme pentru mâini de uz
cosmetic, creme pentru măști corporale, creme
pentru ochi (nemedicinale), creme pentru
piele, creme pentru pistrui, creme pentru
reducerea petelor de îmbătrânire, creme pentru
ten deschis (de uz cosmetic), creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), creme tip
cold cream de uz cosmetic, creme tip cold
cream, altele decât cele pentru uz medical,
creme tonifiante (produse cosmetice), creme-
sufleu pentru corp, emoliente, emoliente pentru
piele (non-medicamente), emolienți pentru ten,
emulsii de corp, emulsii faciale (de uz cosmetic),
emulsii pentru catifelarea pielii, esențe pentru
îngrijirea pielii, exfoliante pentru îngrijirea pielii,
foițe de pudră pentru față, fond de ten
iluminator pentru piele, geluri de curățare,
geluri hidratante (produse cosmetice), geluri
pentru fata, geluri pentru întârzierea îmbătrânirii,
hidratante (produse cosmetice), lapte de corp,
lapte de curățare pentru îngrijirea pielii, lapte
de migdale de uz cosmetic, lapte de mâini,
lapte hidratant, lapte hidratant după bărbierit,
loțiune de baie, loțiune de ras, loțiune pentru
curățarea tenului, loțiune pentru piele, loțiune
tonică cu pulverizator, loțiune tonică pentru
față, corp și mâini, loțiuni de bărbierit, loțiuni
de corp, loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), loțiuni de uz cosmetic, loțiuni

hidratante pentru piele (produse cosmetice),
loțiuni nemedicamentoase stimulatoare pentru
piele, loțiuni împotriva îmbătrânirii, lotiuni
parfumate pentru corp, loțiuni pentru mâini,
loțiuni pentru măști de corp (de uz cosmetic),
loțiuni pentru îngrijirea feței și a corpului,
loțiuni pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni
pentru reducerea celulitei, loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, măști corporale, măști cosmetice, măști
de față pentru toaletă, măști de frumusețe,
măști de înfrumusețare pentru față, măști
hidratante, preparate anti-îmbătrânire pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, preparate cosmetice
pentru estomparea ridurilor, cu aplicare topică
pe față, preparate cosmetice pentru intarire,
preparate de îngrijire a pieii pentru îndepărtarea
ridurilor, preparate hidratante (cosmetice),
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, preparate nemedicinale pentru îngrijirea
pielii, preparate pentru catifelarea pielii, produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice hidratante, produse cosmetice
folosite la tratarea ridurilor, produse cosmetice
exfoliante pentru corp, produse cosmetice
pentru ameliorarea calității pielii, produse
cosmetice pentru duș, produse cosmetice pentru
spălarea feței, produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cu efect tonifiant pentru
piele, produse exfoliante, produse exfoliante
pentru corp, produse exfoliante pentru față,
produse hidratante, produse hidratante anti-
îmbătrânire, produse pentru curățarea pielii
(nemedicinale), produse pentru hidratarea pielii,
produse pentru îmbunătățirea texturii pielii,
produse pentru tonifierea pielii, pudră de talc
parfumată, pudră de talc pentru corp, pudră
parfumată (de uz cosmetic), ser antiîmbătrânire,
săruri de baie, spume de curățare, tonice pentru
uz cosmetic, ulei de corp sub formă de spray,
uleiuri parfumate pentru ingrijirea pielii, uleiuri
eterice utilizate pentru împrospătarea aerului,
uleiuri pentru corp (produse cosmetice), uleiuri
pentru mâini (nemedicinale), apă florală, uleiuri
esențiale de cedru , esențe și uleiuri eterice,
esență de mentă (ulei esențial), geraniol, ulei
de iasomie, ulei de lavandă, uleiuri esențiale
de lămâie, preparate pentru aromoterapie, ulei
de arbore de ceai, ulei de migdale, ulei
de pin, ulei de trandafiri, uleiuri aromatice,
uleiuri de aromoterapie (de uz cosmetic),
uleiuri distilate pentru îngrijirea frumuseții,
uleiuri esențiale amestecate, uleiuri esențiale
aromatizate, uleiuri esențiale de lemn de santal,
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uleiuri esențiale de lămâie, uleiuri esențiale
naturale, uleiuri esențiale pentru aromoterapie,
uleiuri esențiale pentru calmarea nervilor,
uleiuri esențiale pentru uz personal, uleiuri
esențiale sub formă de emulsie, uleiuri esențiale
utilizate la fabricarea produselor parfumate,
uleiuri eterice, uleiuri naturale de uz cosmetic,
uleiuri nemedicinale, uleiuri parfumate, uleiuri
parfumate care eliberează arome sub acțiunea
căldurii, uleiuri pentru parfumuri și esențe, uleiuri
pentru îngrijirea pielii (nemedicinale).

───────

servicii oferite de saloane de coafură, consiliere
cu privire la produse cosmetice, consiliere
în domeniul înfrumusețării, consultanță pe
internet în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, consultanță în domeniul cosmeticii,
tratament cosmetic. tratament cosmetic cu laser
pentru ciupercă unghială, servicii de îngrijire
a frumuseții, servicii personale terapeutice
referitoare la topirea grăsimii, servicii personale
terapeutice referitoare la îndepărtarea celulitei,
tratament cosmetic cu laser pentru varicozități,
tratament cosmetic cu laser pentru îndepărtarea
părului nedorit, tratament cu laser pentru
creșterea părului, tratamente cosmetice de
umplere prin injecție, tratamente cosmetice
pentru ten, masaj, masaj al țesuturilor adânci,
masaj cu pietre calde, servicii de acupunctură,
servicii de crioterapie, servicii de drenaj
limfatic, servicii de electroterapie ca metodă
de fizioterapie, servicii de microdermabraziune,
servicii de terapie cu ventuze, servicii de terapie
luminoasă, servicii de artă corporală.

44. Servicii prestate de saloane de frumusețe,
servicii cosmetice de îngrijire corporală, servicii
de manichiură si de pedichiura, srvicii de
manichiură si pedichiura la domiciliu, servicii
cu laser pentru întinerirea pielii, servicii de
epilare, servicii de epilare cu laser, servicii
de îndepărtare permanentă și reducere a
părului, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, servicii de
conturare a sprâncenelor, servicii de tatuare a
sprâncenelor, servicii de coafor, servicii de artă
corporală, servicii de consultanță în domeniul
cosmetic, servicii de consultanță în materie
de îngrijire a frumuseții, servicii de machiaj,
servicii de machiaj cosmetic, servicii de machiaj
permanent, servicii de machiaj profesional,
servicii de manichiură, servicii de pedichiura,
servicii de cosmetică, servicii de frizerie,

42. Artă grafică și design, consultanță în
decorațiuni interioare, consultanță în materie de
design, consultanță privind alegerea materialelor
pentru confectii de lux, creare de imbracaminte,
incaltaminte si articole care servesc la
acoperirea capului, decorațiuni interioare, design
artistic comercial, design vestimentar pentru
terti, design de accesorii de modă, design
de accesorii pentru îmbrăcăminte, design de
bijuterii, design de costume, design de modele,
design de produs, design de pălării, design de
ținute de seară, design pentru îmbrăcăminte
de protecție, design vestimentar pentru terți,
furnizarea unui site cu informații din domeniul
fashion, proiectare de articole care servesc
la acoperirea capului, proiectare de compoziții
decorative, proiectare de modele, servicii de
consultanță în design vestimentar, servicii
de design de bijuterii, servicii de design
privind vitrinele magazinelor, servicii de design
vestimentar, servicii de consultanta in design
vestimentar, servicii de consiliere personală
in materie de modă, servicii de amenajări
interioare, servicii de design interior și servicii
conexe de informare și consiliere, servicii de
consultanţă în materie de design interior, servicii
de informare privind combinatiile de culori,
armonizarea culorilor.
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01.02.2023, dintr-o eroare materială, denumirea mărcii a fost publicată în mod eronat. 
Denumirea corectă a mărcii este Dridih Dent. 
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 Referitor la cererea de marcă cu numărul de depozit M 2023 00182 publicată în data de 
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dublat. 

  



Erată 

 

Referitor la cererea de înregistrare a mărcii “CASA ARTEMIS”, nr. depozit nr. M 2022 

07895 din data 02.11.2022, mandatarul desemnat este: 

CABINET COSTACHE OANA-FLORENTINA, adresa : Str. Drumul Taberei nr.120, 

Bl.Od1, Sc.5, Et.3, Ap.189, Sector 6, 061413, Bucuresti, ROMANIA. 

 

 

 

 

 

 

 


