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Cereri Mărci publicate în 13/03/2023
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2023 01687 06/03/2023 CONSTANTIN - GABRIEL

GRECU
FOXFORT

MEDIA SRL
BIHORTV

8 M 2023 02063 06/03/2023 ALINA ELENA OANCEA ALINAre cu Poveste

9 M 2023 02064 06/03/2023 NICA AXA ACAPULCO
SOCIETATE IN NUME
COLECTIV

AMA

10 M 2023 02065 06/03/2023 SC NICA AXA ACAPULCO SRL ANA

11 M 2023 02066 06/03/2023 ROMTOX INVESTING GROUP
SRL

VITAL HONEY

12 M 2023 02067 06/03/2023 NOCTIS SECURITY S.R.L. NOCTIS SECURITY

13 M 2023 02068 06/03/2023 NAUTILUS SECURITY S.R.L. NAUTILUS SECURITY

14 M 2023 02069 06/03/2023 GRANIT SECURITY SRL GRANIT SECURITY

15 M 2023 02070 06/03/2023 TONI PONY SRL TONI PONY S.R.L.

16 M 2023 02071 06/03/2023 CRUSHLONGCAFEE SRL CRUSH

17 M 2023 02072 06/03/2023 BIBLIOTECA JUDEȚEANA
OVID DENSUSIANU
HUNEDOARA - DEVA

Citești și câștigi!

18 M 2023 02073 06/03/2023 DMP MANUFACTURE
INNOVATION

DMP

19 M 2023 02074 06/03/2023 FLAVIA CLOSET S.R.L. FLAVIACLOSET

20 M 2023 02075 06/03/2023 GRAI MEDIA GLOBAL S.R.L. Thinking MADE Visible

21 M 2023 02076 06/03/2023 SC TRENDY STAR SRL TRENDY STAR

22 M 2023 02077 06/03/2023 VIILE BUDUREASCA SRL ARCADO

23 M 2023 02078 06/03/2023 CODE SKILLS SRL Academia Micilor Developeri

24 M 2023 02079 06/03/2023 KRON TRANS PREMIER SRL KRONOLIT

2 M 2023 01962 06/03/2023 GIOVANNI BIONDI TEOS

3 M 2023 01985 03/03/2023 SIMONLINE STORE SRL Sim Online

4 M 2023 02058 06/03/2023 ASPIROM S.R.L. SAVORI DIN STUP

5 M 2023 02060 06/03/2023 MEDICAL HUB EH S.R.L. MEDICAL HUB EH

6 M 2023 02061 06/03/2023 CLINICA ATELIER-PSY SRL atelier PSY

7 M 2023 02062 06/03/2023 ARDELEAN PRODUCTION
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2023 02080 06/03/2023 VIILE BUDUREASCA SRL PINK COMET

26 M 2023 02081 06/03/2023 AGRESS BUSINESS COMPANY
S.R.L.

SHARPGENETICS

27 M 2023 02082 06/03/2023 FILDAS TRADING SRL ODOR

28 M 2023 02083 06/03/2023 SIMONE TRADING 96 EXIM
SRL

VILA BLACK&WHITE

29 M 2023 02084 06/03/2023 VIILE BUDUREASCA SRL SABRIZE

30 M 2023 02085 06/03/2023 CODE SKILLS SRL Creăm liderii tehnologiei de
mâine, pixel cu pixel

31 M 2023 02086 06/03/2023 STUDII DE TEREN SRL Fundația sigură a proiectelor tale
- realizată cu precizie

32 M 2023 02087 06/03/2023 VIILE BUDUREASCA SRL ΠNK COMET

33 M 2023 02088 06/03/2023 ONE UNITED MANAGEMENT
SERVICES S.R.L.

one

34 M 2023 02089 06/03/2023 VIILE BUDUREASCA SRL SABRIZE WINE OF Budureasca

35 M 2023 02091 06/03/2023 FOTBAL CLUB RAPID 1923 SA Podgrant

36 M 2023 02092 06/03/2023 ONE UNITED MANAGEMENT
SERVICES S.R.L.

one NORTH LOFTS

37 M 2023 02093 06/03/2023 ACOMIN S.A. ACOMIN

38 M 2023 02094 06/03/2023 ASOCIAȚIA LIFE-LEARNING
EDUCATION

Pregătiți pentru viață

39 M 2023 02095 06/03/2023 ANAMARIA NIȘCOVEANU n e t e d

40 M 2023 02096 06/03/2023 TECSA BUSINESS SRL WAFMAX

41 M 2023 02097 06/03/2023 TECSA BUSINESS SRL WFRS

42 M 2023 02098 06/03/2023 IULIUS MANAGEMENT
CENTER SRL

UBC

43 M 2023 02100 06/03/2023 BOOHA EVENTS SRL SEA BREEZE VIVE LES
VACANCES SEA-SUN-MUSIC

44 M 2023 02101 06/03/2023 VASILE ALIN TEGLAȘ DEVLA

45 M 2023 02102 06/03/2023 GHEORGHE - FLOREA
VELCEA

BALCANIADA

46 M 2023 02103 06/03/2023 SC ZURLA PLAYSTORE SRL FABULOCITY

47 M 2023 02105 06/03/2023 CONTADOR.RO SRL CONTADOR Consultanță și
Contabilitate

48 M 2023 02106 06/03/2023 SC FABULOCITY SRL ZENSIBIL

49 M 2023 02107 06/03/2023 LOOP PRODUCTIONS SRL Loop PRODUCTIONS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
50 M 2023 02108 06/03/2023 TIBERIU-VLADIMIR VĂRZAR PLASMASERV METAL

CONNECTION

51 M 2023 02109 06/03/2023 RĂZVAN-GABRIEL TUDOR KNIGHTHOOD TIMIŞOARA MF

52 M 2023 02110 06/03/2023 SC RAMY DECOR SRL BUNĂTĂȚI CU TRADIȚIE Gustul
de odinioară

53 M 2023 02111 06/03/2023 SOLUTII PEISAGISTICE SRL proiectare peisagistica

54 M 2023 02112 06/03/2023 I.I.IACOB I. GEORGIANA reya BRIDAL COUTURE

55 M 2023 02113 06/03/2023 HENRI MAILLARDET AG SA Cellini - Rarissimo

56 M 2023 02114 06/03/2023 ALTANICLA S.R.L Alista Home

57 M 2023 02115 06/03/2023 ZSOLT BORDOS LÁSZLÓ LIGHT ART MUSEUM

58 M 2023 02116 06/03/2023 ANDREI ARDELEAN papucaria.ro

59 M 2023 02117 06/03/2023 VINALCOOL SRL VINALCOOL SRL TECUCI
FABRICA DE OTET IACOMI

60 M 2023 02118 06/03/2023 VINALCOOL SRL IACOMI
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(210) M 2023 01687
(151) 06/03/2023
(732) CONSTANTIN - GABRIEL GRECU,

BD. TINERETULUI, NR. 43, BL. 53,
SC. 2, ET. 8, AP. 70, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
FOXFORT

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

36. Brokeraj imobiliar, consultanță imobiliară,
agenți imobiliari, investiții imobiliare, evaluări
imobiliare, agenții imobiliare, servicii
imobiliare, afaceri imobiliare, gestiunea
bunurilor imobiliare, gestionarea proprietăților
(imobiliare), managementul proprietăților
imobiliare, consultanță financiară privind bunuri
imobiliare, servicii de achiziții imobiliare.

───────

(210) M 2023 01962
(151) 06/03/2023
(732) GIOVANNI BIONDI, VIA DE

RUGGIERO 118, VIA DE
RUGGIERO, ITALIA

(540)

TEOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, alb

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

41. Servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii de rezervare și vânzare de bilete
pentru evenimente, organizare de conferințe,
servicii de conferințe, organizare de conferințe
educaționale, organizarea și conducerea de
conferințe, organizare de conferințe referitoare la
educație, organizare de conferințe în domeniul
instruirii, organizare de conferințe cu scopuri
educative, organizare de conferințe referitoare
la instruire, organizarea de conferințe referitoare
la educație, organizare de conferințe în scopuri
educaționale, organizare și conducere de
conferințe educative, planificare de conferințe
cu scopuri educative, realizare, coordonare
și organizare de conferințe, organizare de
conferințe cu privire la educație, organizarea
și conducerea de conferințe și seminarii,
organizare de conferințe referitoare la formarea
profesională, organizare și coordonare de
conferințe și congrese, organizare de conferințe
și simpozioane în domeniul medical, organizare
și coordonare de conferințe cu scop educativ,
organizare și coordonare de conferințe,
congrese și simpozioane, elaborarea de
materiale didactice distribuite la conferințele
profesionale.
44. Servicii medicale, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), furnizare de
servicii medicale, servicii de îngrijiri medicale,
servicii de examinări medicale, servicii de
consultanță legate de servicii medicale, servicii
medicale și de sănătate, servicii medicale de
igienă orală, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii de furnizare de informații
medicale, furnizare de informații despre servicii
medicale, servicii medicale oferite printr-o rețea
de furnizori de servicii medicale pe bază
contractuală, servicii consultative privind aparate
și instrumente medicale, servicii de informații
medicale furnizate pe internet, servicii de
consiliere în materie de instrumente medicale,
servicii de consiliere în materie de probleme
medicale, consultanță și servicii de informații
despre produse medicale, servicii de teste
medicale pentru diagnosticul și tratamentul
bolilor, servicii de asistență și analize medicale
referitoarea la tratamentul pacienților.

───────
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ARGENTINA NR. 25, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011753, ROMANIA

(540)
Sim Online

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

8. Harpoane pentru pescuit.
16. Suporturi pentru afișe 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 pelur, hârtie pentru ambalat rezistentă la
grăsimi, hârtie pentru aparate înregistratoare,
hârtie pentru certificate de acțiuni, hârtie pentru
confecționat pungi și sacoșe, hârtie pentru
copiatoare și imprimante, hârtie pentru copt,
hârtie pentru căptușire, 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
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,
hârtie și carton, filtre de apă din hârtie, filtre
de hârtie pentru cafetiere, hârtie de filtru,
materiale pentru filtrare din hârtie, aplicatoare de
vopsea sub formă de bureți, aplicații din hârtie,
articole decorative din hârtie pentru centrul

(210) M 2023 01985
(151) 03/03/2023
(732) SIMONLINE STORE SRL, STRADA
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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, 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, lut polimeric
pentru modelare, materiale de modelare pentru
artiști plastici, 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), pasteluri
pe bază de ulei, pastă de modelat, 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, pietre litografice, pixuri
colorate, planșe pentru acuarele, plăcute pentru
șabloane, 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, rigle pentru desen
tehnic, 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 de
desen, tuș, tuș chinezesc, tăvițe pentru păstrarea
instrumentelor de desen, tăvițe pentru păstrarea
instrumentelor de proiectare, aparate de realizat
viniete, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, 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, 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, portrete sub formă de
picturi, reprezentări grafice, 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,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, 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, afișe tipărite din
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hârtie, afișier, agende, agende datate, 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 pentru scris, articole de papetărie
și accesorii educative, articole de papetărie,
confecționate din hârtie, articole pentru birou,
ascuțitoare de dermatografe, ascuțitori de
creioane, 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 cu mecanisme
cu levier, bibliorafturi de prezentare, bibliorafturi
magnetice cu trei inele, bibliorafturi pentru birou,
bibliorafturi pentru rețete, bilete, bilete pentru
pasageri, bilete tipărite, 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,
blocnotesuri pentru notițe, blocuri (papetărie),
blocuri de desen, blocuri de hârtie, broșuri,
broșuri cu informații farmaceutice, broșuri cu
program pentru colecționat, broșuri referitoare la
jocuri, broșuri tipărite, caiete, caiete cu spirală,
caiete de muzică, caiete de notițe, caiete de
scris, 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 fidelitate din hârtie, carduri de baseball,
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,
cărți de colorat pentru adulți, cărți de joc cu
întrebări, cărți de oaspeți, cărți de onoare, cărți,
reviste, ziare tipărite și alte publicații media
pe hârtie, cartonașe cu vocabular, imprimate,
cartonașe de colecție, cartonașe de colecționat
din domeniul sporturilor, cartonașe de indexare,
cartonașe de rețete imprimate, cartonașe de
schimb, cărți de răzuit pentru desenat, 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,
cataloage cu hoteluri, cataloage de firme,
cataloage pentru comenzi prin poștă sau poștă
electronică, cataloage pentru cumpărături la
domiciliu, 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, cerneluri
de duplicare, certificate și diplome tipărite,
chestionare tipărite, chitanțiere, clasoare,
clasoare (articole de birou), clasoare (papetărie),
clasoare pentru birou, clasoare pentru dosare,
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 compartimente
mici, confecționarea articolelor de îmbrăcăminte,
coperte (coperți) din hârtie pentru cărți, coperte
(papetărie), coperte de protecție pentru cărți,
coperte din piele pentru cărți, coperte pentru
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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,
decalcomanii de perete, 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) cadouri, felicitări aniversare,
fălțuitoare (articole de birou), felicitări cu
mesaje motivaționale, felicitări de crăciun,
felicitări imprimate cu informații electronice
stocate, felicitări muzicale, 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, flip-charturi imprimate, fluturași
informativi, fluturași publicitari, 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,
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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, huse pentru carnete de
cecuri, hârtie pentru ambalarea cărților, hârtie
pentru decalcomanie, hârtie pentru etichete,
hârtie pentru plicuri, hârtie pentru radiograme,
hârtie pentru scrisori, hârtii cu antet, indexuri
geografice, indexuri pentru dosare, 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 (articole de papetărie), invitații la
petreceri, 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, mașini de birou,
mape, mape de corespondență, mape de
hârtie (papetărie), mape pentru documente,
mape pentru schițe, mape pentru stocare de
negative, 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, ornamente decorative
pentru partea de sus a creioanelor, pagini
de albume de fotografii, 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, papetarie imprimata, articole de
papetărie, 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, pastă de cerneală
roșie folosită la sigilii, etuiuri pentru pașaport,
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 (papetărie), plicuri de
papetărie, plicuri din plastic, plicuri manila, 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, publicații educative, rame pentru fotografii,
rapoarte de cercetare tipărite, rapoarte tipărite,
rapoarte tipărite privind consumatorii, rapoarte
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în domeniul juridic, raportoare (pentru articole
de papetărie și utilizare la birou), raportoare
ca instrumente de desen, rastele pentru
arhivarea documentelor, rechizite școlare,
reclame tipărite, registre, registre (contabilitate),
registre (cărți), registre contabile, repertorii,
reproduceri artistice imprimate, reproduceri
color, reproduceri de artă grafică, reproduceri
fotografice, reviste bulevardiere cu desene,
rețete tipărite comercializate ca o componentă
a ambalajelor de alimente, 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, blocnotesuri de
scris, furnituri pentru scris, truse pentru scris
(penare), șabloane (papetărie), șabloane de
marcaj, 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, separatoare pentru dosare (articole de
birou), seturi de birou, carcase pentru sigilii,
materiale pentru sigilii, tablete de ceară pentru
sigilii, sigilii (timbre seci), sisteme de indexare
cu cartonașe, sisteme de prezentare tip flipchart,
stampe litografice, steatit (cretă pentru croitorie),
stegulețe decorative din hârtie, 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 documente sub formă de
articole de papetărie, suporturi pentru dosare,

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), tichete de intrare tipărite pentru
evenimente, timbre, tăvi pentru birou, tăvi
de birou pentru documente, tăvițe pentru
corespondență, tăvițe pentru creioane, tăvițe
pentru dosare (articole de birou), tăvițe pentru
instrumente de scris, ustensile de corectare și
ștergere, 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, acoperitoare pentru tăvi
de instrumente dentare, fabricate din hârtie,
batiste de hârtie, batistuțe 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
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(pentru toaletă), hârtie de bucătărie, hârtie de
toaletă, hârtie de împachetat alimente, hârtie
folosită pe mesele de examinare, hârtie igienică,
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, lenjerie de masă din hârtie, pancarte
din hârtie sau carton, placarde din hârtie,
produse pentru față fabricate 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, protectoare
din hârtie pentru schimbatul scutecelor, pungi
de gunoi din hârtie, 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 casnic, șervețele din celuloză
de uz cosmetic, 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 carton, suporturi de
masă pentru pahare, confecționate din hârtie,
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,
tampoane din hârtie pentru eructat, traverse
de masă din celuloză, șervețele pentru baie,
șervețele pentru demachiat, din hârtie, traverse
de masă din hârtie, umbreluțe din hârtie pentru
cocteiluri, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, 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, blistere pentru ambalat,
cartoane albe, cartoane de ouă, cartoane pentru
ouă, cartoane pentru împachetare, carton de
ambalat, carton pentru ambalaje cu blistere,
foi 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 (pentru ambalare industrială),
cutii din carton ondulat, cutii din carton ondulat
de depozitare a registrelor, cutii din carton
pentru ambalat, cutii din carton pentru ambalare
vândute în formă asamblată, 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
împachetarea alimentelor, folie de plastic pentru
împachetat și ambalat, folie de polipropilenă
pentru împachetare, folie de împachetat cadouri,
folie din plastic pentru ambalat, folii cu bule de
aer, folii cu bule de aer pentru ambalat, folii
cu bule de aer pentru împachetat, folii cu bule
de aer, din material plastic, pentru ambalarea
sau condiționarea mărfurilor, folii de plastic cu
buzunărașe pentru păstrarea cartonașelor de
schimb, folii de plastic cu buzunărașe pentru
păstrarea chitanțelor, folii de împachetat pentru
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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 materiale
plastice pentru ambalat, folii din plastic pentru
ambalare, 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
rezistentă la mucegai, hârtie striată (mediu
ondulată), 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, materiale plastice cu bule de
aer pentru împachetat, învelitori din hârtie pentru
bețișoare chinezești., 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
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 ambalat și împachetat, pungi
de plastic pentru aruncarea excrementelor
animalelor de companie, 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 cu bule de aer
pentru ambalat, pungi din plastic de uz casnic,
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 ambalare,
recipiente din carton pentru ambalat, recipiente
din hârtie pentru ambalare, recipiente din hârtie
pentru ambalat, recipiente din hârtie pentru frișcă
și creme, recipiente pentru ambalare cu carton,
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 tăvi ale litierelor pentru animale de casă,
saci de plastic pentru cutii folosite ca litiere
pentru animale domestice, saci de plastic pentru
tăvi folosite ca litiere pentru animale domestice,
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
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hârtie cartonată pentru ambalarea alimentelor,
umplutură de hârtie sau carton, folii din vâscoză
pentru ambalare.
22. Plase pentru pescuit, plase pentru pescuitul
cu undița.
28. Echipamente pentru parcuri de distracții
și terenuri de joacă, aparate pentru cățărat
(echipamente pentru terenuri de joacă), arene
portabile pentru ga-ga, echipamente de tip
carusel ca și atracții în parcuri tematice de tip
rides, balansoare (echipamente pentru spații de
joacă), balansoare (echipamente pentru teren
de joacă), cadre de cățărat (articole pentru
joacă), castele gonflabile pentru copii, călușei,
căsuțe de jucărie, căsuțe de jucărie pentru
copii, căsuțe în miniatură, echipament de locuri
de joacă pentru copii, echipamente din lemn
pentru terenuri de joacă, echipamente din metal
pentru terenuri de joacă, echipamente din plastic
pentru terenuri de joacă, echipamente pentru
terenuri de joacă, gropi cu nisip (echipamente
pentru terenuri de joacă), leagăne, leagăne
pentru bebeluși, roți de loterie, scaune de
leagăn pentru bebeluși, scrâncioburi (articole de
joacă), structuri de cățărat pentru terenuri de
joacă, tobogane (articole de joacă), tobogane
(echipamente pentru spații de joacă), tobogane
acvatice, tobogane pentru cățărat (aparate
de joacă pentru copii), tururi în parcuri de
distracție, echipamente pentru sport și exerciții
fizice, accesorii de protecție pentru coate
pentru practicarea patinajului, accesorii pentru
antrenamentul de golf, ace pentru pompe de
umflat mingi de joc, adaptoare pentru dispozitive
de umflare a mingilor, amortizoare de vibrații
pentru rachete de tenis, amortizoare pentru
mese de biliard american, antene pentru plase
de volei, aparat de lipit pene pe săgeți
de tir cu arcul, aparate care încorporează
greutăți destinate exercițiilor fizice, aparate cu
pedale pentru aerobic, aparate de antrenament
eliptice, aparate de gimnastică, aparate de
gimnastică portabile de uz casnic, aparate de
interior pentru fitness, aparate de vâslit, aparate
pentru antrenament sportiv, aparate pentru
antrenamente (exerciții fizice), aparate pentru
culturism, aparate pentru culturism (exerciții
fizice), aparate pentru exerciții abdominale,
aparate pentru exerciții fizice, aparate pentru
genuflexiuni, aparate pentru lansat mingi de
tenis de masă, aparate pentru lansat mingile
de tenis, aparate pentru obținerea unei bune
condiții fizice (de uz nemedical), aparate
pentru tiroliene folosite în scopuri recreative,
aparate pentru tonifierea corpului (exerciții
fizice), aparate utilizate la antrenamentul pentru
jocul de rugby (echipament sportiv), apărătoare

de tibie pentru uz sportiv, apărătoare pentru
picioare (apărătoare pentru crichet), apărătoare
pentru picioare pentru uz atletic, apărători cu
ținte pentru karate, apărători de cot (articole
de sport), apărători de genunchi (articole de
sport), apărători de protecție pentru piept (pentru
baseball), apărători de protecție pentru piept
(pentru hochei), apărători de tibie (articole de
sport), apărători de tibie de uz sportiv, apărători
de tibie pentru atletism, apărători de tibie
pentru fotbal, apărători de tibie pentru karate,
apărători elastice pentru umeri, pentru uz sportiv,
apărători pentru lovituri de karate, apărători
pentru portarii de hochei pe gheață, arbalete
(aparate pentru sport), arcuri (pentru tir cu
arcul), arcuri (pentru tirul cu arc), arcuri de tir,
arcuri pentru tir, arcuri pentru tragere cu arcul
în stil japonez (yumi), aripioare pentru plăci
de surf, aripioare pentru plăci de windsurfing,
aripioare pentru surf, arme de scrimă, arme
pentru paintball (articole sportive), articole
căptușite de protecție pentru crichet, articole
de camuflare pentru vânătoare de rațe (articole
de sport), articole de gimnastică, articole de
gimnastică și de sport, articole de sport, articole
și echipamente pentru vânătoare și pescuit,
accesorii de pescuit, adăposturi de vânătoare
(articole de sport), alarme de mușcătură pentru
pescuitul cu undița, aparate indicatoare acustice
folosite pentru pescuit, arbalete acționate cu arc
(echipament de scufundări), arcuri de vânătoare,
articole de camuflare pentru vânătoare (articole
de sport), articole de pescuit, articole de
scoatere a peștelui din cârlige de undiță
(accesorii de pescuit), aruncătoare de momeală,
bumeranguri, bărci gonflabile pentru pescuit,
capcane în apă pentru vânarea păsărilor de apă,
cârlige de pescuit, cârlige de undiță, cutii cu
nade pentru pescuit (articole de pescuit), cutii
de insecte pentru pescuit (articole de pescuit),
cutii de ustensile pentru pescuit, dispozitive
pentru atragerea căprioarelor, echipament de
pescuit, fire tippet pentru pescuit, fluiere de
ademenit vânatul, fluiere pentru păsări (momeli),
genți adaptate pentru pescuit, genți de pescuit,
genți pentru mulinete, greutăți de plumb pentru
pescuit, greutăți din wolfram pentru pescuit, gute
de pescuit, hamuri pentru pescuit, harpoane
folosite la pescuit, indicatoare de mușcătura
peștelui pentru pescuit la copcă, indicatoare de
mușcătură (echipament de pescuit), indicatoare
de presiune electronice folosite la pescuitul cu
undiță, juvelnice (unelte de pescuit), lansete
de pescuit, lansete pentru pescuit la muscă,
mincioguri de pescuit, momeală (artificială),
momeală artificială de aruncat în apă pentru
pescuit, momeală artificială de pescuit, mânere
pentru undițe, învelișuri pentru camuflare
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(articole de sport), momeală artificială pentru
pescuit, momeală de pescuit (sintetic), momeală
pentru pescuit, momeli mirositoare pentru
vânătoare sau pescuit, momeli pentru ademenit
vânatul, momeli pentru vânătoare sau pescuit,
monturi paternoster pentru pescuit, mulinete,
mulinete pentru pescuit, muște artificiale folosite
pentru pescuit, nade pentru pescuit, nadă
artificială de pescuit, paravane de camuflaj
pentru vânătoare, plase de fluturi, plase de
pescuit în acvariu, plute de pescuit, plute de
pescuit luminoase, plute pentru pescuit, plute
rotunde pentru pescuit, senzori de mușcătură,
senzori de mușcătură (pescuit), strune pentru
pescuit, suporturi de undiță pentru pescuitul
de pe mal, suporturi pentru undițe, suporturi
pentru undițe de pescuit, săculeți cu momeală
pentru catapulte de pescuit, săculeți din plasă
pentru momeală vie, ținte false pentru vânătoare,
tocuri pentru undițe de pescuit, vergi de pescuit
pentru personalizare, vergi de undițe pentru
pescuit, vârfuri de săgeți de vânătoare, vârtejuri
(unelte de pescuit), 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, bare asimetrice, bare
cu arc pentru exerciții fizice, bare de halteră,
bănci de exerciții, bănci de uz sportiv, bănci
pentru abdomene, bănci pentru gimnastică,
bănci pentru ridicarea de greutăți, bare de
protecție pentru mese de biliard american, bare
de tracțiuni pentru cadre de ușă, bare orizontale
(pentru gimnastică), bare paralele (pentru
gimnastică), bare pentru exerciții, bare pentru
gantere (pentru ridicare de greutăți), bare pentru
haltere pentru ridicare de greutăți, bare portabile
pentru dans, bastoane pentru gimnastică,
bârne (aparate de gimnastică), bârne (pentru
gimnastică), bâte (articole sportive), bâte de
baseball, bâte de softball, bâte pentru jocuri cu
mingea, 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, benzi pentru exerciții, benzi
pentru înfășurarea mânerelor rachetelor de
tenis, benzi pentru masă de biliard (echipament
pentru jocuri), benzi pentru mânerele paletelor
de tenis de masă, benzi pentru mânerele
rachetelor de badminton, benzi pentru mânerele
rachetelor de squash, benzi pentru mânerele

rachetelor de tenis, benzi rulante pentru exerciții
fizice, bețe de schi, bețe de ski pentru schiuri
cu rotile, bețe pentru nordic walking, biciclete
statice de antrenament, bile de biliard, bile de
biliard numerotate, bile de crichet, bile de 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, cărucioare pentru saci de golf,
căști de protecție pentru baseball, 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,
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, coșuri de baschet,
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), cretă
de gimnastică pentru îmbunătățirea prinderii
mânerelor în activități sportive, cretă pentru
tacuri de biliard, cretă pentru tacuri de biliard
american, crose de crichet, crose de floorball,
crose de golf, crose de golf cu cap metalic,
crose de golf tip putter, crosă de hochei irlandez
pentru femei, crose de hochei, crose de hochei
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pe gheață, crose de hochei pe iarbă, crose de
polo, crose pentru bandy, crose pentru lacrosse,
crose putter (aparate sportive), aparate pentru
cultură fizică, cupe de putting, curele abdominale
adezive, electrice, pentru stimulare musculară,
curele de prindere pentru plăci de bodyboarding,
curele pentru exerciţii pentru abdomen, curele
pentru fixarea piciorului pe plăcile cu vele,
curele pentru genţi de golf, curele pentru picior
pentru plăci cu vele, curele pentru plăci cu
vele, curele pentru plăci de surf, cutii adaptate
pentru articole sportive, cutii pentru arcuri de
tir, cutii pentru bâte de baseball, cutii pentru
mingi de tenis, cutii pentru rachete (pentru tenis
sau badminton), cutii pentru tacuri, cutii pentru
transportul schiurilor acvatice, cutii sub formă de
tolbe pentru instrumente sportive, cuști pentru
arte marțiale mixte, deltaplane, diamant (home
plate) de softball, discuri conice pentru fotbal,
discuri de golf pentru exersarea de interior
de putting, discuri de greutăți pentru haltere,
discuri pentru sport, dispositive de prindere
folosite la ridicarea greutăților, dispozitive care
împiedică desfacerea șireturilor cu care se
fixează apărătorile pentru umeri, pentru uz
sportiv, dispozitive de antrenament pentru tenis
de masă cu tije suple elastice, dispozitive
de fixare pentru schi acvatic, dispozitive de
fixare pentru schiuri alpine, dispozitive de fixare
pentru snowboard-uri, dispozitive de marcat
punctele la biliard, dispozitive de recuperare
a mingilor de golf, dispozitive de ricoșare
pentru pucuri la antrenamente de hochei,
dispozitive de susținere a mingii pentru șut,
dispozitive de transport pentru seturi de crochet,
dispozitive flexoare de mână pentru exerciții
fizice, dispozitive manuale de exerciții pentru
picioare, echipament pentru înot, 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 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 folosite la
atletism, garduri (pentru piste sportive), 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, genți
pentru crose de hochei pe gheață, 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 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
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pentru rachete de racquetball, huse adaptate
pentru rachete de squash, huse adaptate pentru
rachete de tenis, huse adaptate pentru schiuri,
huse de protecție pentru rachete, huse pentru
capetele croselor de golf, huse pentru capetele
rachetelor de squash, huse pentru crose de
golf pentru băieții de mingi, huse pentru legături
de schi, huse pentru palete de tenis de masă,
huse pentru palete de tenis de masă (croite
pe formă), huse pentru plăci cu vele, huse
pentru plăci de surf, huse pentru plăci de surf
(adaptate), huse pentru rachete, huse pentru
rachete de squash, huse pentru rachete de
tenis, huse special concepute pentru plăcile de
surf, inele acționate manual pentru exerciții de
rezistență pentru partea inferioară și superioară
a corpului, inele de exercițiu pentru întărirea
mâinii, inele pentru coșuri de baschet, inele
pentru gimnastică, inele pentru sport, instalații
și aparate pentru jocul de popice, jocuri cu bile,
jocuri de palete cu minge, jocuri electronice
de darts, jocuri sportive, labe de scufundare,
lame pentru patine de gheață, lansatoare de
talere (tir), lansatoare de ținte (articole de sport),
leagăne pentru yoga, legături de schi, legături
de schiuri și piesele acestora, lăzi de gimnastică
pentru sărituri, manechine pentru blocaje, pentru
antrenamente de fotbal american, mânere de
crose de golf, 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 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,
mănuși de box, mănuşi pentru hochei pe teren,
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,
mănuși pentru înot, 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,
măști de față pentru sport, măști de kendo,

măști de protecție pentru față folosite în scrimă,
materiale pentru tir cu arcul, materiale sub
formă de corzi pentru rachete sportive, mese
de biliard, mese de biliard cu fisă, mese de
inversie, mese de ping-pong, mese pentru tenis
de masă, mingi (articole sportive), mingi antistres
din materiale maleabile, mingi antistres pentru
antrenarea mâinilor, mingi de antrenament,
mingi de baschet, mături de curling, măști de
scrimă, măști pentru jucători prinzători (catcher),
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 squash,
mingi de tenis, mingi de tenis de masă, 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, parapantă, parapante, 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 agrement, piscine gonflabile
pentru activități recreative (jucării), 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, plăci
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mountainboard, curele 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, plase pentru
hochei pe gheață, plăci pentru practicarea
sporturilor nautice, plase pentru jocuri sportive
cu minge, plase pentru porți de fotbal, plase
pentru porți de hochei pe gheață, plase pentru
porțile de fotbal, plase pentru tenis pe platformă
(paddle tennis), plase pentru volei, platforme
pentru exerciții, plute gonflabile pentru înot,
pompe adaptate special pentru a fi utilizate cu
mingi de joc, pompe adaptate special pentru
utilizarea cu mingi de jocuri, pompe pentru mingi,
pompoane pentru majorete, popice, popicării,
porți de floorball, porți de hochei, porți pentru
bandy, porți pentru fotbal, prelungitoare pentru
tacuri de biliard (echipament pentru jocuri),
prelungitoare pentru tacurile de biliard, prese
pentru rachete de tenis, protecție de deget
pentru baschet, protecții de antebraț (articole
de sport), protecții de braț pentru baseball,
protecții de brațe (articole de sport), protecții
de brațe pentru tir cu arcul, protecții de coate
pentru skateboard (articole sportive), prăjini
pentru sărituri, prăjini pentru sărituri (echipament
sportiv), prăștii, protecții de corp pentru fotbal
american, protecții de corp pentru sport, protecții
de gât pentru hochei pe gheață, protecții de lame
pentru ghete de patinaj pe gheață, protecții de
mâini pentru sport, protecții de piept pentru fotbal
american, protecții de picioare pentru fotbal
american, protecții de piept pentru sport, protecții
de umeri pentru fotbal american, protecții de
umeri pentru sport, protecții de încheieturi pentru
atletism, protecții de încheieturi pentru halterofili,
protecții inghinale pentru sportivi (articole
sportive), protecții pentru brațe adaptate pentru
activități sportive, protecții pentru brațe pentru
skateboard, protecții pentru brațe pentru cicliști,
protecții pentru brațe pentru patinaj, protecții
pentru coate pentru practicarea skateboard-
ului, protecții pentru coate pentru utilizare la
mersul pe bicicletă (articole sportive), protecții
pentru cot folosite la skateboard, protecții
pentru gât folosite în sport, protecții pentru
mână adaptate pentru uz sportiv, protecții
pentru picioare adaptate pentru practicarea de
sporturi, protecții pentru piept adaptate pentru
practicarea de taekwondo, protecții pentru pista
de bowling, protecții pentru portar de hochei
pe iarbă, protecții pentru portari, protecții

pentru pumni (articole sportive), protecții pentru
tălpi de schiuri, protecții pentru încheieturile
mâinilor pentru halterofili, protectoare abdomen
pentru taekwondo, protectoare abdomen pentru
atletism, protectoare palme pentru atletism,
protectoare talie pentru atletism, protecții
utilizate în activități sportive, pucuri, pucuri de
hochei, punctbaluri (punching-balls) suspendate
cu legături elastice, punctbaluri montate pe
pardoseală (punch ball), pungi cu apă sub
formă de greutăți pentru fitness, rachete, corzi
de rachete, rachete de badminton, rachete
de racquetball, rachete de squash, racordaje
de rachete, rachete de tenis, rachete de
tenis pe platformă (padel), rachete de zăpadă,
racordaj de rachete, racordaje pentru rachete
(de tenis sau de badminton) fabricate din
intestin, rame de schi, recipiente adaptate pentru
depozitarea fleșetelor, recipiente adaptate
pentru depozitarea fluturașilor de fleșete (jocul
de darts), rezemătoare pentru tacuri de biliard,
rezemătoare pentru tacuri de biliard american,
ringuri de box, role pentru biciclete fixe de
antrenament, role pentru plăci de skateboard,
rășină folosită de către sportivi, rotile pentru
plăci de skateboard, roți de exerciții pentru pisici,
roți pentru exerciții abdominale pentru fitness,
saci de box, saci de box gonflabili, saci de
crichet, saci de crichet (adaptați), săbii (arme
de scrimă), săbii de lemn pentru kendo, săbii
kendo din bambus, săculețe pentru suporturile
de mingi de golf, săgeți pentru jocul de darts,
sănii, sănii (articole de sport), sănii de blocare
pentru fotbal american, schiuri, schiuri alpine,
schiuri cu rotile, schiuri nautice, scripeți pentru
exerciții, scripeți-blocători (echipamente pentru
alpinism), seturi de badminton, seturi de bare
pentru exerciții fizice, tensionate cu arc, seturi
de crochet, seturi de popice pentru profesioniști,
seturi de tras cu arcul, seturi pentru tee-ball,
sănii de zăpadă de uz recreativ, sănii skeleton
(articole sport), șireturi pentru fixarea apărătorilor
pentru umeri, pentru uz sportiv, sisteme de
întoarcere pentru bile de bowling, skateboarduri,
skateboarduri (echipament recreativ), sliotar,
soluție antialunecare pentru baseball și softball,
spade de scrimă, spray-uri antiderapante cu
rășină folosite de atleți, steaguri de golf (articole
de sport), stâlpi de fileu de volei, stâlpi pentru
badminton, stâlpi pentru porți de fotbal, stâlpi
pentru tenis (echipament sportiv), stâlpi pentru
volei, stâlpi verticali pentru tenis, ștafete, sulițe
(articole de sport), sulițe (pentru sporturi de
teren), suporturi de plasă pentru tenis de masă,
suporturi de protecție pentru umeri și coate
(articole sportive), suporturi de spate pentru
halterofili (centuri), suporturi de tee-uri (pentru
tee-ball), suporturi pentru aparate de alergat,
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suporturi pentru cretă pentru tacurile de biliard,
suporturi pentru degete pentru tir cu arcul,
suporturi pentru fleșete, suporturi pentru flotări,
suporturi pentru genți de golf, suporturi pentru
mingea de baseball, pentru antrenamente,
suporturi pentru mingi, suporturi pentru mingi de
golf, suporturi pentru tacuri de biliard, suporturi
pentru tacuri de snooker, suporturi pentru truse
de golf (pentru crose și mingi), suporturi speciale
pentru păstrarea croselor de golf, taburete
pentru antrenament în gimnastică, tacuri de
biliard, cretă pentru tacuri de biliard, vârfuri
pentru tacuri de biliard, tacuri pentru biliard
american, tacuri pentru snooker, talere (tir),
fileuri pentru tenis, terenuri cu nisip (articole
de sport), apărători de tibie (articole de sport),
tije de fleșete pentru jocul de darts, tije pentru
fleșete, tolbe cu săgeți pentru arcuri, trambuline,
trambuline (articole de sport), trambuline (pentru
gimnastică), trambuline pentru antrenament,
trambuline pentru sport, ținte, ținte aeriene
miniaturale, teleghidate, pentru sporturi, ținte de
arme de foc, ținte electronice, ținte electronice
pentru jocuri și sporturi, ținte pentru jocul darts,
ținte pentru tir cu arcul, ținte pentru uz sportiv,
trepte pentru aerobic, triunghiuri pentru bile
de biliard, triunghiuri pentru mingi de biliard,
unelte de refacere a gazonului (accesorii de
golf), veste cu greutăți pentru antrenament
fizic, veste de protecție pentru arte marțiale,
vizoare deschise pentru tir cu arcul, vârfuri de
fleșete pentru jocul de darts, vârfuri de săgeți
pentru tir cu arcul, vârfuri de tac, vârfuri de
tac pentru biliard american, vârfuri pentru tacuri
de biliard, vâsle pentru skateboard, wakeboard-
uri, wakeskate, zmeie, zmeie de tracțiune,
jucării, jocuri și articole de joacă, accesorii
de mobilier pentru păpuși, accesorii pentru
copt de jucărie, accesorii pentru copt și gătit
de jucărie, accesorii pentru haine de păpuși,
accesorii pentru păpuși, aeromodele, aeronave
de jucărie, animale de jucărie, animale de
jucărie cu motor, animale de jucărie umplute,
jucării pentru animale domestice, aparate de
exerciții de jucărie, aparate de fotografiat de
jucărie (care nu fac fotografii), aparate de
joacă folosite în creșele de copii, aparate de
joacă pentru interior pentru copii, aparate pentru
jocuri video, jocuri electronice de tip arcade și
aparate de jocuri electronice, aparate de jocuri
electrice educaționale pentru copii, aparate de
jucărie pentru controlul traficului, aparate de
prestidigitație, aparate de uz menajer de jucărie,
aparate de zbor de jucărie, aparate pentru
jocuri, arme de jucărie, arme ninja de jucărie,
arme pentru paintball acționate pneumatic,
armonice de jucărie, armură de jucărie, articole
de îmbrăcăminte pentru jucării, articole de

îmbrăcăminte pentru ursuleți de pluș, articole de
înot pentru menținerea corpului la suprafața apei,
pentru uz recreativ, articole de joacă educative,
articole de pus pe cap pentru păpuși, articole de
înot sau scăldat pentru menținerea corpului la
suprafața apei, articole fantezie pentru petreceri,
articole pentru a face farse (articole pentru
petreceri), avioane cu catapultă (jucării), avioane
de jucărie, avioane de jucărie cu radiocomandă,
avioane de jucărie cu telecomandă, avioane din
hârtie, avioane din spumă care se lansează
cu mâna sub formă de jucării, baghete magice
de jucărie, baloane de săpun (jucării), baloane
pentru jocuri, bani de jucărie, bastoane gonflabile
pentru suporteri, bastoane luminoase cu leduri
(jucării), bastoane pentru majorete, bazine cu
apă puțin adâncă, bazine de înot (articole
de joacă sau de sport), bețe pogo, bețe de
shuffleboard, bețe fosforescente de jucărie,
biberoane pentru păpuși, biciclete de jucărie,
biciclete fără pedale pentru copii (jucării), bărci
de jucărie, bărci de jucărie în miniatură, bijuterii
de jucărie, bijuterii pentru păpuși, bile de
joc, bile pentru locuri de joacă, binocluri de
jucărie, blocuri de asamblare (jucării), blocuri
de construcție (jucării), blocuri de construcție de
jucărie din lemn, broșe de jucărie, brățări tip
băț luminiscent pentru petreceri, cadouri surpriză
pentru invitați la petreceri, calculatoare de
jucărie (care nu funcționează ca un computer),
caleidoscoape, camere de aer gonflabile pentru
activități recreative acvatice, camere de păpuși,
camioane de jucărie, capse detonante (jucării),
capse pentru pistoale (jucării), capse pentru
pistoale de jucărie (percutante), capsule de
joc, case de jucărie modulare, căluți care se
balansează pe cadre metalice, căluți-balansoar
(jucării), căluți-balansoar, cărucioare de jucărie,
cărucioare pentru păpuși, cărți de joc destinate
utilizării la numerele de iluzionism, cărți de
tarot (cărți de joc), case de marcat pentru
supermarket, de jucărie, case de păpuși,
casetofoane de jucărie, castele de jucărie,
catalige folosite în scopuri recreative, ceasornice
și ceasuri de jucărie, ceasuri de jucărie, chitare
de jucărie, colaci de înot pentru agrement,
căsuțe pentru păpuși, căști pentru păpuși, colaci
pentru scăldat și înot, corturi de joacă, corturi
de joacă pentru interior, corturi de jucărie,
cosmetice de jucărie (imitații care nu se folosesc
pentru machiaj), costume de carnaval pentru
copii, covoare de joacă puzzle (jucării), covorașe
de adulmecat ca jucării pentru câini, covorașe
de joacă cu jucării pentru copii mici (jucării),
covorașe de joacă destinate utilizării cu mașini
de jucărie (jucării), cozi de zmeu, crose de
jucat hochei pentru jocuri de masă, crosă
de hochei irlandez pentru bărbați, cuburi de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
06/03/2023

construcții care pot fi îmbinate (jucării), cuburi
de construit magnetice fiind jucării, cutii cu
nisip (articole de joacă), cutii de scrisori de
jucărie, cutii muzicale de jucărie, cutii pentru
accesorii de joacă, cutii pentru figurinele eroilor
de acțiune, cutii pentru vehicule de jucărie, cuști
pentru insecte de jucărie, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, decoruri de jucărie pentru
jocuri cu figurine reprezentând eroi de acțiune,
dinți de vampir de jucărie, discuri de aruncat
(jocuri cu inele), discuri de jucat shuffleboard,
discuri pentru zăpadă (discuri premergătoare
săniilor), discuri rotative cu sfoară care se
rebobinează și readuce discul la persoana
care l-a aruncat, discuri zburătoare (jucării),
dispozitive de alarmă antiefracție, de jucărie,
dispozitive de făcut zgomot (jucării), dispozitive
de transport pentru ursuleți, dispozitive pentru
lansarea avioanelor de jucărie, dispoziții de
machete de trenuri, distribuitoare de gumă de
jucărie, distribuitoare de lame de gumă, de
jucărie, distribuitoare mecanice de bomboane
(de jucărie), drone (jucării), echipament de
camping de jucărie, echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
de plutire pentru înot, elemente de construcții
(jucării), elicoptere de jucărie radiocomandate,
farse (articole de joacă), figurine acționate
electric cu lumini și sunete, figurine ale eroilor
de acțiune, figurine cu gât flexibil, figurine de
acțiune (jucării), figurine de acțiune (jucării sau
articole de joacă), figurine de jucărie, figurine
de jucărie care pot lua diferite forme, figurine
de jucărie cu levitație magnetică, figurine de
jucărie cu poziție adaptabilă, figurine de jucărie
de colecție, figurine de jucărie modelate din
plastic, fise din plastic pentru jetoanele de bingo,
flori de jucărie, fluiere (jucării), fluiere de jucărie,
focuri de artificii, fotolii puf sub formă de animale
(jucării), frânghii de zmeu, funiculare de jucărie,
garaje de jucărie, giroscoape și stabilizatoare
de zbor pentru aeromodele, globuri cu zăpadă
de jucărie, glockenspieluri de jucărie, goarne de
jucărie, găletușe și lopățele de jucărie, găleți
(articole de joacă), găleți (articole de joacă) din
materiale plastice, goarne de petrecere, haine
pentru figurine de jucărie, haine pentru păpuși
europene, haine pentru păpuși tradiționale
japoneze, imitații de articole de toaletă sub
formă de jucării, imitații de oase ca jucării
pentru câini, imitații de preparate de toaletă
sub formă de jucării, instrumente muzicale de
jucărie, baloane de joc, mingi de joc, jocuri,
îmbrăcăminte de păpuși, îmbrăcăminte pentru
păpuși, încălțăminte pentru păpuși, jocuri de
masă și aparate de jocuri de noroc, jocuri cu
cercuri, jocuri cu inele, jocuri cu inele (inele de
aruncat), jocuri de acțiune și de îndemânare,

jocuri de aruncarea potcoavei, jocuri de aruncat
inele, jocuri de aruncat săculeți, jocuri de
interior cu jetoane, jocuri de petrecere, jocuri de
societate, jocuri de tip pinata (piniata), jocuri de
tras la țintă, jocuri electronice educative pentru
copii, jocuri gonflabile pentru piscine de înot,
jocuri mecanice, jocuri muzicale, jocuri pentru
facilitarea dezvoltării bebelușilor, jucării, jucării
acționate mecanic, jucării acționate prin manetă,
jucării acționate prin învârtirea unei cheițe,
jucării adaptate pentru activități educative, jucării
antistres, jucării artizanale vândute sub formă
de kit, jucării care fac zgomot, jucării care
imită obiecte folosite de adulți în activitățile
cotidiene, jucării-balansoar, jucării care se mișcă
acționate prin învârtirea unei cheițe, jucării care
se suprapun, jucării comercializate la set, jucării
cu activități multiple pentru bebeluși, jucării cu
apă, jucării cu balansare, jucării cu baterii, jucării
cu cheiță, jucării cu cheiță (din metal), jucării cu
cheiță (din plastic), jucării cu pușculițe, jucării
cu radiocomandă, jucării cu resorturi, jucării cu
roți, jucării-centru de activități pentru copii, jucarii
de desenat, jucării cu roți acționate prin pedale,
jucării cu telecomandă, jucării cu telecomandă
sub formă de vehicule, jucării de acțiune cu
baterii, jucării de acțiune electronice, jucării de
baie, jucării de bambus, jucării de construcții din
mai multe părți, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de împins,
jucării de mestecat pentru papagali, jucării de
nisip, jucării de pluș, jucării de pluș cu păturică
de consolare, jucării de pluș umplute cu boabe,
jucării de prindere pentru pătuțuri de sugari,
jucării de ros pentru animale, necomestibile,
jucării de tipul 'pasăre în echilibru', jucării de tras,
jucării din cauciuc, jucării din lemn, jucării din
metal, jucării din plastic, jucării din plastic pentru
baie, jucării din pânză, jucării din pluș inteligente,
jucării din pluș, sub formă de elani, jucării
din țesături, jucării electrice de acțiune, jucării
electronice, jucării electronice didactice, jucării
electronice teleghidate, jucării fantezie sonore
pentru petreceri, jucării flexibile, jucării flexibile
(care pot fi strânse în mână), jucării flexibile care
produc sunete prin strângere, jucării gonflabile,
jucării gonflabile asemănătoare cu vehiculele
aeriene, jucării gonflabile de baie, jucării
gonflabile de călărit, jucarii inteligente, jucării
gonflabile din cauciuc subțire, jucării gonflabile
pentru piscină, jucării gonflabile sub formă
de bărci, jucării hopa-mitică gonflabile, jucării
legate de magie, jucării mobile de agățat pentru
pătuț (jucării), jucării mobile suspendate, jucării
modulare, jucării muzicale, jucării nemotorizate
pentru călărit, jucării pentru animale, jucării
pentru animale de companie, jucării pentru
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animale de companie confecționate din frânghie,
jucării pentru animale de companie conținând
iarba-mâței, jucarii pentru sugari, jucării pentru
apă, jucării pentru bebeluși, jucării pentru
boxat, jucării pentru cadă, jucării pentru copii,
jucării pentru copii mici, jucării pentru câini,
jucării pentru cărucioare de copii, jucării pentru
groapa cu nisip, jucării pentru lada cu nisip,
jucării pentru pisici, jucării pentru păsări, jucării
pentru traducerea sentimentelor animalelor de
companie, jucării prezentate într-un calendar de
advent, jucării puse în vânzare sub formă de
seturi, jucării robot care se transformă, jucării sub
formă de imitații de alimente, jucării sub formă de
puzzle-uri, jucării sub formă de săculeți cu boabe
de fasole (otedama), jucării umplute, jucării
utilizate în piscine, jucării vorbitoare, jucării
zburătoare cu telecomandă, jucării zornăitoare,
kituri (vândute în întregime) pentru construcția
machetelor, kituri de asamblat machete la scară
(jucării), kituri de machete (lucru manual), kituri
pentru machete de jucărie, lansatoare de mingi
pentru animale de companie, locuri de joacă,
machete auto (jucării), machete de animale
(jucării), machete de clădiri (jucării), machete
de elicopter, machete de jucării sub formă de
mașini, machete de mașini, machete de mașini
(articole de joacă), machete de mașini (jucării),
machete de mașini cu radio comandă, machete
de mașini de jucărie, machete de mașini de
jucărie cu radio comandă, machete de mașini
(jucării sau jocuri), machete de motoare pentru
automobile, de jucărie, machete de plastic sub
formă de jucării, machete de rachete de jucărie,
machete de structuri (jucării), machete de teatru
de jucărie sub formă de seturi de teatru pentru
copii, machete de trenuri, machete de vehicule,
machete de vehicule de jucărie, machete la
scară care imită vegetația, machete sub formă
de jucării, machete sub formă de jucării pentru
terenuri de fotbal, machete în miniatură de
mașini (jucării sau articole de joacă), magazine
de jucărie, magnetofoane cu casete, de jucărie,
marionete, marionete pentru mână, marionete
umplute, mașini de jucărie, mașini de jucărie
cu acționare electronică, mașini de jucărie
cu pedale, mașini de jucărie teleghidate cu
baterie, mașini de tricotat de jucărie, mașinuțe
cu acționare electronică, mâncare de jucărie,
mânere pentru zmeie, mănuși fantezie de
jucărie, măști de carnaval, măști de jucărie,
măști din hârtie, mese multifuncționale pentru
copii (jucării), michiduță-n cutiuță, microfoane de
jucărie, microscoape de jucărie, mingi care se
pot deforma ușor sub formă de jucării, mingi de
cauciuc pentru copii (punch ball), mingi de fotbal
de dimensiuni reduse, mingi de joacă, mingi
de joc, mingi de jonglerie, mingi de tetherball,

mingi din cauciuc, mingi pentru jocuri, mobilier de
jucărie, mobilă pentru căsuțe de păpuși, modele
de aeronave la scară redusă, modele de figurine,
modele de locomotive cu abur de jucărie, modele
de vehicule la scară redusă (miniaturi), modele
de vehicule la scară redusă cu telecomandă,
modele folosite în jocuri de război, modele la
scară redusă de vehicule (articole de joacă),
mori de vânt de jucărie, moriști de vânt, nuchuku
de jucărie, ochelari de jucărie care deformează
viziunea, pachinko, pălării de jucărie, palme de
aplaudat (jucării sonore), păpuși, camere de
păpuși, case de păpuși, păpuși bodhidharma cu
pupilele nedesenate (menashi-daruma), păpuși
articulate cu bilă (bjd), păpuși care se bagă
pe degete, păpuși de pluș, păpuși din hârtie,
păpuși din material textil, păpuși din porțelan,
păpuși făcute din cârpe, păpuși îmbrăcate
în mod tradițional, păpuși în poziție șezând
(păpuși osuwari), păpuși în stil european,
patine cu rotile de jucărie, paturi de păpuși,
periscoape de jucărie, perne pentru farse cu
pârțuri, perne umplute (jucării), păpuși (jucării),
păpuși kokeshi, păpuși matrioșka (păpuși rusești
din lemn, goale pe interior, în care sunt
introduse alte păpuși de la mare la mic), păpuși
occidentale îmbrăcate tradițional, păpuși pentru
ventriloci, păpuși sakura, păpuși tradiționale
japoneze, păpuși umplute cu nisip sau bobițe,
păpuși vorbitoare, păsări de jucărie, personaje
de jucărie din cauciuc, personaje de jucărie
din plastic, personaje de jucărie fantastice,
personaje umane de jucărie, pești de jucărie,
piane de jucărie, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piese de jucărie pentru învățat
alfabetul braille, piese de zmeu, piste pentru
machete de vehicule, piste pentru mașini de
jucărie, pistoale cu aer comprimat (jucării),
pistoale (jucării), pistoale cu apă (articole de
joacă), pistoale cu capse, de jucărie, pistoale
de apă, pistoale de apă (articole de joacă),
pistoale de jucărie cu bani, planoare (articole
de joacă), planoare (machete), planoare de
jucărie, plante de jucărie, planșe flotante folosite
în scop recreațional, planșe flotante în scopuri
recreative, plase de fluturi (de jucărie), plase de
insecte de jucărie, plastilină, plastilină de jucărie,
plastilină fosforescenta, plastilină magnetică
(jucărie), platforme învărtitoare sub formă de
articole de joacă, plute pentru înot, plute și
alte articole de înot recreativ, pomi de crăciun
de jucărie, popice de jonglerie, portarme de
jucărie, premergătoare de jucărie, proiectoare
de jucărie, pușculițe de jucărie, puzzle-uri,
puzzle-uri (jucării), puzzle-uri cub, puzzle-uri
de manipulat, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, puști cu aerosoli (jucării),
puști de jucărie, rachete de jucărie, replici în
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miniatură de echipamente de fotbal, ringuri de
wrestling de joacă, roabe de jucărie, roboți
de jucărie, roboți de jucărie cu radiocomandă,
roboți de jucărie inteligenți, roți pentru hamsteri,
roți pentru vehicule de jucărie, saltele de
joacă pentru bebeluși, saltele de joc cu jucării
pentru copii mici, saltele de joc de utilizat cu
mașini de jucărie, saltele plutitoare recreative,
săbii de jucărie, săgeți de jucărie, săgeți și
arcuri de jucărie, sănii (articole de joacă), sănii
(echipament recreativ), sănii pentru coborâri pe
pantă pentru amuzament, sănii pentru zăpadă
(articole de joacă), săniuțe (articole de joacă),
scutere de zăpadă de jucărie, servicii de ceai de
jucărie, seturi de asamblare de figurine, seturi
de baghete și soluție de făcut baloane, seturi
de blocuri de construcție de jucărie, seturi de
bucătărie de jucărie, seturi de chimie de jucărie,
seturi de componente pentru curse, de jucărie,
seturi de cusut de jucărie, seturi de joacă cu
figurine de jucărie, seturi de joacă cu mașinuțe
de jucărie, seturi de joacă pentru figurine de
acțiune, seturi de joacă pentru figurinele de
acțiune, seturi de jucărie pentru grădinărit, seturi
de jucării, seturi de jucării cu unelte de tâmplărie,
seturi de machete de avioane, seturi de machete
de mașini de curse, seturi de machete de
tren, seturi de machete de trenulețe de jucărie,
seturi de masă de jucărie, seturi de modele din
plastic pentru montarea vehiculelor de jucărie,
seturi de piese (vândute în întregime) pentru
construcția machetelor de jucărie, seturi de
piese (vândute în întregime) pentru construcția
machetelor de mașini, seturi de piese (vândute în
întregime) pentru construirea de machete, seturi
de păpuși, seturi de tipărire de jucărie, seturi
de țintare, seturi de tren, seturi de tren (articole
de joacă), seturi de unelte de jucărie, seturi
pentru magicieni (articole pentru joacă), sfori
pentru zmeie, stații de alimentare cu benzină,
de jucărie, stații de comunicare de jucărie
(nefuncționale), structuri de joacă pentru copii,
stâlpi de poartă de dimensiuni reduse pentru
sporturi, submarine de jucărie cu telecomandă,
table pentru jocul de cărți cribbage, telecomenzi
pentru jucării, telefoane de jucărie, tăblițe magice
cu butoane (pentru desenat), telescoape de
jucărie, titireze, titireze (jucării), titireze cu sfoară
care se desface și apoi readuce titirezul la
persoana care l-a aruncat, tobogane, tobogane
cu apă (echipamente recreativ), tobogane de
apă, tocuri pentru pistol de jucărie, ținte
electronice pentru jocuri, triciclete (articole de
joacă), triciclete pentru copii mici (jucării),
trompete de hârtie, trompete de jucărie, trotinete,
trucuri magice, truse de frumusețe de jucărie,
truse de jucărie pentru prelevarea amprentelor,
truse de modelare, tuneluri de jucărie, unelte

de jucărie, unelte manuale de jucărie, unghii
artificiale de jucărie, ursuleți de jucărie umpluți,
ursuleți de pluș, vagoane de jucărie, vehicule
cu patru roți pentru copii (jucării), vehicule de
jucărie cu piese care se transformă, vehicule de
jucărie cu radio comandă, vehicule de jucărie
cu scaune, vehicule de jucărie cu telecomandă,
vehicule de jucărie electronice, vehicule de
jucărie electronice inteligente, vehicule de
jucărie electronice teleghidate, vehicule de
jucărie motorizate pentru călărit, vehicule de
jucărie pentru copii, vehicule de jucărie pentru
călărit, vehicule de transport pentru copii (articole
de joacă), vârtelnițe pentru zmeie, vehicule
(jucării), vehicule robot de jucărie care se
transformă, vehicule în miniatură turnate, viziere
pentru căști de jucărie, xilofoane de jucărie,
xilofoane sub formă de jucării muzicale, yoyo,
zmeie ca jucării, zornăitoare pentru bebeluși care
conțin inele de dentiție.

───────

(210) M 2023 02058
(151) 06/03/2023
(732) ASPIROM S.R.L., MUNTENII

DE JOS NR. 856, JUD. VASLUI ,
MUNTENII DE JOS, VASLUI,
ROMANIA

(540)
SAVORI DIN STUP

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

30. Zahăr, miere, sirop de melasă.
───────
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(210) M 2023 02060
(151) 06/03/2023
(732) MEDICAL HUB EH S.R.L., BD.

ION MIHALACHE NR. 170, BL. E2,
SC. 1, ET. 2, AP. 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MEDICAL HUB EH
(591) Culori revendicate:albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, marketing, managementul,
organizarea si administrarea afacerilor, servicii
publicitare, de marketing si promotionale,
dezvoltarea de concepte publicitare, scrierea
si publicarea de texte publicitare, servicii
de reiatii publice, optimizarea motoarelor
de cautare pentru promovarea vanzarilor/
serviciilor, organizarea de târguri, seminarii,
congrese, conferințe, colocvii si expoziții cu
scop comercial sau publicitar, servicii de
planificare a programărilor, servicii de reamintire
a programărilor, oferirea de informatii comerciale
si consiliere pentru consumatori/pacienti in
alegerea bunurilor si serviciilor, managementul
computerizat al fișierelor, demonstratii cu
produse, administrarea paginii web, publicitatea
online pe o rețea de calculatoare,
sondaje de opinie, publicitate exterioara,
marketing cu public tinta, actualizarea
materialelor de publicitate, desfasurarea de
evenimente comerciale, servicii de prelucrare
a datelor, administrarea computerizata a
dosarelor medicale, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri, studii de marketing, distribuirea
de eșantioane, raspandirea materialelor
publicitare, servicii de reiatii media, servicii de

lobby comercial, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vanzarî, sondaje de opinie,
prezentarea serviciilor/produselor in mediile de
comunicare, in scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor si serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicare de texte publicitare, profilarea
consumatorilor in scopuri comerciale sau de
marketing, marketing cu public tinta, indexarea
web pentru scopuri comericiale sau publicitare.
41. Educație, furnizarea de instruire,
organizarea si susținerea colocviilor,
conferințelor, congreselor, transfer know-how
(instruire), servicii educaționale furnizate de
asistenti pentru nevoi speciale, organizarea
si susținerea de forumuri educaționale,
organizarea si susținerea de seminarii,
organizarea si susținerea de simpozioane,
organizarea si susținerea de congrese,
organizarea si susținerea de colocvii,
organizarea si susținerea de conferințe,
servicii educaționale, servicii de instruire,
transfer de know-how (instruire), servicii
ale cluburilor de sanatate, organizarea si
susținerea unor forumuri educaționale in
persoana, furnizarea onloine de publicatii
electronice, nedescarcabile, furnizarea online de
imagini video nedescarcabile, instruire practica
(demonstratii), servicii de evaluare a stării fizice,
servicii educationale/servicii de instruire.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire
sanitara, inclusiv medicina alternativa, servicii
de spitalizare, servicii de telemedicina, servicii
de stomatologie, optometrie si sanatate mintala,
servicii de sanatate mintala, servicii de clinica
medicala si servicii de analiza medicala in
scopul diagnosticării si tratamentului furnizate
de laboratoarele medicale, precum examinările
cu raze X si prelevarea de probe de
sânge, servicii de terapie, servicii de casa de
convalescenta si servicii de sanatorii, servicii
de inseminare artificiala si fertilizare in vitro,
servicii de centru de sanatate, furnizarea de
sfaturi privind nutriția si digestia, servicii de
cercetare științifica in scopuri medicale, servicii
de medicina alternativa, servicii de inseminare
artificiala, servicii stomatologice, servicii de
sanatoriu pentru convalescent, chiropractiva,
servicii de fertilizare in vitro, implanturi de
par, îngrijirea sanatatii, servicii de îngrijire la
domiciliu, servicii de sanatate prin apa (spa),
servicii de centre de sanatate, servicii de îngrijire
de tip hospice, consiliere in domeniul sanatatii,
servicii spitalicești, servicii de analize medicale
in scop de diagnostic si tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicala
(screening), servicii medicale clinice, asistenta
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medicala, închiriere de echipamente medicale,
consiliere medicala pentru persoanele cu
dizabilitati, îngrijire medicala, servicii de moașe,
servicii de cămine de batrani, îngrijire medicala,
servicii prestate de opticienî, servicii de
ortodontie, îngrijire paliativa, fizioterapie/terapie
fizica, chirurgie plastica, servicii de telemedicina,
servicii de sanatoria, consigliere alimentara si
nutriționala, închirierea de roboti chirurgicali,
acupunctura, servicii de îngrijire postnatala,
servicii de medicina regenerativa, servicii de
psiholog, reabilitarea pacientilor consumatori
de stupefiante, servicii de terapie, tratamentul
dependentelor, evaluarea pacîentilor, consultul
pacientilor, servicii de tratamente psihiatrice,
ședințe de consilire pentru familie, organizarea
de grupuri de support pentru persoanele
cu dependente, diagnosticarea si tratarea
dependentei de alcool, dependentei de droguri,
dependentei de jocuri de noroc (gambling),
dependentei de pornografie, dependentei de
internet si gaming, tulburărilor de alimentație,
tratamentul medical al adicitiilor/dependentelor,
servicii de psihoterapie individuala, servicii
de psihoterapie de grup, clinica medicala,
servicii de obstetrica-ginecologie, servicii de
gastroenterologie, servicii mediclăe referitoare la
diabet si boli de nutritive, servicii de psihiatrie,
servicii de dermatologie, servicii de oftalmologie,
servicii imagistice/ecograf, clinica stomatologica,
determinări medicale ce folosesc orice tip de
echipamente medicale.

───────

(210) M 2023 02061
(151) 06/03/2023
(732) CLINICA ATELIER-PSY SRL,

STR.JULES MICHELET, NR.7,
ET.1, AP.3, CAMERA NR.1,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

atelier PSY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.25; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03

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

clase:
35. Publicitate, marketing, managementul,
organizarea si administrarea afacerilor, servicii
publicitare, de marketing si promotionale,
dezvoltarea de concepte publicitare, scrierea
si publicarea de texte publicitare, servicii
de reiatii publice, optimizarea motoarelor
de cautare pentru promovarea vanzarilor/
serviciilor, organizarea de târguri, seminarii,
congrese, conferințe, colocvii si expoziții cu
scop comercial sau publicitar, servicii de
planificare a programărilor, servicii de reamintire
a programărilor, oferirea de informatii comerciale
si consiliere pentru consumatori/pacienti in
alegerea bunurilor si serviciilor, managementul
computerizat al fișierelor, demonstratii cu
produse, administrarea paginii web, publicitatea
Online pe o rețea de calculatoare,
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sondaje de opinie, publicitate exterioara,
marketing cu public tinta, actualizarea
materialelor de publicitate, desfasurarea de
evenimente comerciale, servicii de prelucrare
a datelor, administrarea computerizata a
dosarelor medicale, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri, studii de marketing, distribuirea
de eșantioane, raspandirea materialelor
publicitare, servicii de reiatii media, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vanzari, sondaje de opinie,
prezentarea serviciilor/produselor in mediile de
comunicare, in scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor si serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicare de texte publicitare, profilarea
consumatorilor in scopuri comerciale sau de
marketing, marketing cu public tinta, indexarea
web pentru scopuri comericiale sau publicitare.
41. Educație, furnizarea de instruire,
organizarea si susținerea colocviilor,
conferințelor, congreselor, transfer know-how
(instruire), servicii educaționale furnizate de
asistenti pentru nevoi speciale, organizarea
si susținerea de forumuri educaționale,
organizarea si susținerea de seminarii,
organizarea si susținerea de simpozioane,
organizarea si susținerea de congrese,
organizarea si susținerea de colocvii,
organizarea si susținerea de conferințe,
servicii educaționale, servicii de instruire,
transfer de know-how (instruire), servicii
ale cluburilor de sanatate, organizarea si
susținerea unor forumuri educaționale in
persoana, furnizarea onloine de publicatii
electronice, nedescarcabile, furnizarea Online
de imagini video nedescarcabile, instruire
practica (demonstratii), servicii de evaluare
a stării fizice, servicii educationale/servicii de
instruire.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire
sanitara, inclusiv medicina alternativa, servicii
de spitalizare, servicii de telemedicina, servicii
de stomatologie, optometrie si sanatate mintala,
servicii de sanatate mintala, servicii de clinica
medicala si servicii de analiza medicala in
scopul diagnosticării si tratamentului furnizate
de laboratoarele medicale, precum examinările
cu raze X si prelevarea de probe de
sânge, servicii de terapie, servicii de casa de
convalescenta si servicii de sanatorii, servicii
de inseminare artificiala si fertilizare in vitro,
servicii de centru de sanatate, furnizare de
sfaturi privind nutriția si digestia, servicii de
cercetare științifica in scopuri medicale, servicii
de medicina alternativa, servicii de inseminare

artificiala, servicii stomatologice, servicii de
sanatoriu pentru convalescent, chiropractiva,
servicii de fertilizare in vitro, implanturi de
par, îngrijirea sanatatii, servicii de ingrijire la
domiciliu, servicii de sanatate prin apa (spa),
servicii de centre de sanatate, servicii de ingrijire
de tip hospice, consiliere in domeniul sanatatii,
servicii spitalicești, servicii de analize medicale
in scop de diagnostic si tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicala
(screening), servicii medicale clinice, asistenta
medicala, inchiriere de echipamente medicale,
consiliere medicala pentru persoanele cu
dizabilitati, ingrijire medicala, servicii de moașe,
servicii de cămine de batrani, ingrijire medicala,
servicii prestate de opticieni, servicii de
ortodontie, ingrijire paliativa, fizioterapie/terapie
fizica, chirurgie plastica, servicii de telemedicina,
servicii de sanatoria, consigliere alimentara si
nutriționala, închirierea de roboti chirurgicali,
acupunctura, servicii de ingrijire postnatala,
servicii de medicina regenerativa, servicii de
psiholog, reabilitarea pacientilor consumatori
de stupefiante, servicii de terapie, tratamentul
dependentelor, evaluarea pacientilor, consultul
pacientilor, servicii de tratamente psihiatrice,
ședințe de consilire pentru familie, organizarea
de grupuri de suport pentru persoanele
cu dependente, diagnosticarea si tratarea
dependentei de alcool, dependentei de droguri,
dependentei de jocuri de noroc (gambling),
dependentei de pornografie, dependentei de
internet si gaming, tulburărilor de alimentație,
tratamentul medical al adicitiilor/dependentelor,
servicii de psihoterapie individuala, servicii
de psihoterapie de grup, clinica medicala,
servicii de obstetrica-ginecologie, servicii de
gastroenterologie, servicii medicale referitoare la
diabet si boli de nutritive, servicii de psihiatrie,
servicii de dermatologie, servicii de oftalmologie,
servicii imagistice/ecograf, clinica stomatologica,
determinări medicale ce folosesc orice tip de
echipamente medicale.

───────
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(210) M 2023 02062
(151) 06/03/2023
(732) ARDELEAN PRODUCTION MEDIA

SRL, STR. OCTAVIAN GOGA,
NR. 75, BL. D1, AP. 5, JUDET
BIHOR, ORADEA, 410221, BIHOR,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, AP. 1,
JUDET CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

BIHORTV

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

(591) Culori
revendicate:galben(HEX#d3a944), alb
(HEX#ffffff)

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

35. Publicitate și marketing, promovare prin
rețele de televiziune, promovare prin canale tv.
38. Telecomunicații, servicii de difuzare video,
audio și tv.

───────

(210) M 2023 02063
(151) 06/03/2023
(732) ALINA ELENA OANCEA, BD.

DINICU GOLESCU, NR. 21,
BL.H, AP. 35, ET.8, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010863, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ALINAre cu Poveste

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.25; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.08

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
verde

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
06/03/2023

(210) M 2023 02064
(151) 06/03/2023
(732) NICA AXA ACAPULCO

SOCIETATE IN NUME COLECTIV,
STR. TRANSILVANIEI, NR.135,
JUD. BUZAU, BUZAU, ROMANIA

(540)

AMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.06;
27.05.17; 27.05.25; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.08

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
PMS 116), rosu (Pantone PMS 1788),
negru (Pantone Black)

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

30. Covrigei, covrigei moi, paste făinoase
alimentare.

───────

(210) M 2023 02065
(151) 06/03/2023
(732) SC NICA AXA ACAPULCO SRL,

STR. TRANSILVANIEI, NR.135,
JUDET BUZAU, BUZAU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

ANA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.25

(591) Culori revendicate: rosu (Pantone
PMS 186), negru (Pantone Black), alb
(Pantone WHITE), (Pantone PMS 145)

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

30. Covrigei, covrigei moi, orez, paste făinoase
și tăieței, pâine, produse de patiserie și cofetărie.

───────

(210) M 2023 02066
(151) 06/03/2023
(732) ROMTOX INVESTING GROUP

SRL, SOS.MIHAI BRAVU, NR.219,
SECTOR 2, BUCURESTI, 750000,
ROMANIA

(540)
VITAL HONEY

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

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.

───────
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(210) M 2023 02067
(151) 06/03/2023
(732) NOCTIS SECURITY S.R.L.,

STR.TOPORASI, NR.1-7, BL.15,
SC.7, ET.3, AP. 205, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NOCTIS SECURITY

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
de pază, servicii de pază antiefracție, servicii de
pază contractuale, servicii de pază și protecție,
servicii de pază pentru infrastructuri, servicii de
pază pe timp de noapte, servicii oferite de către
agenții de pază pentru magazine, consultanță în
materie de securitate, consultanță în materie de
securitate fizică, servicii de gardă de corp.

───────

(210) M 2023 02068
(151) 06/03/2023
(732) NAUTILUS SECURITY S.R.L.,

STR. TOPORAȘI NR. 1-7, BL. 15,
SC. 7, ET. 3, AP. 205, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NAUTILUS SECURITY

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
de pază, servicii de pază antiefracție, servicii de
pază contractuale, servicii de pază și protecție,
servicii de pază pentru infrastructuri, servicii de
pază pe timp de noapte, servicii oferite de către
agenții de pază pentru magazine, consultanță în
materie de securitate, consultanță în materie de
securitate fizică, servicii de gardă de corp.

───────

(210) M 2023 02069
(151) 06/03/2023
(732) GRANIT SECURITY SRL,

STR.TOPORASI, NR.1-7, BL.15,
SC.7, ET.3, AP. 205, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
GRANIT SECURITY

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

45.  Servicii de securitate pentru protecția fizica
a bunurilor materiale si a persoanelor, servicii
de paza, servicii de paza antiefractie, servicii de
paza contractuale, servicii de paza si protecție ,
servicii de paza pentru infrastructuri, servicii de
paza pe timp de noapte, servicii oferite de către
agentii de paza pentru magazine, consultanta in
materie de securitate, consultanta in materie de
securitate fizica, servicii de garda de corp.

───────

(210) M 2023 02070
(151) 06/03/2023
(732) TONI PONY SRL,

STR.ION.I.C.BRATIANU, NR.7,
JUDET CLUJ, COZDRIOARA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
TONI PONY S.R.L.

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

20. Mbilă, tabureți, scaune/banci, canapele,
comode.

───────
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(210) M 2023 02071
(151) 06/03/2023
(732) CRUSHLONGCAFEE SRL, STR.13

SEPTEMBRIE, NR.15, PARTER,
JUDET DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(740) IORGULESCU IP SRL, STR.
FAGETULUI, NR. 144, BL.ST2,
SC.B, ET.5, AP.46, JUDET
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CRUSH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25

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

41. Servicii oferite de cluburi de noapte, servicii
de cluburi (discoteci), servicii oferite de cluburi
sociale pentru divertisment, furnizare de servicii
de săli și cluburi de sport.
43. Servicii prestate de cluburi de noapte
(furnizare de produse alimentare).

───────

(210) M 2023 02072
(151) 06/03/2023
(732) BIBLIOTECA JUDEȚEANA OVID

DENSUSIANU HUNEDOARA -
DEVA, STR. 1 DECEMBRIE 1918,
NR. 26, JUDET HUNEDOARA,
DEVA, 330025, HUNEDOARA,
ROMANIA

(740) BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ OVID
DENSUSIANU HUNEDOARA -
DEVA, STR 1 DECEMBRIE 1918,
NR. 26, JUDET HUNEDOARA,
DEVA, 330025, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)
Citești și câștigi!

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

35. Servicii de publicitate si promovare.
41. Organizarea de concursuri cu scop educativ,
cultural sau de divertisment, servicii oferite
de biblioteci, educatie, instruire, divertisment,
Organizarea de evenimente cu scop educativ,
cultural sau de divertisment.

───────

(210) M 2023 02073
(151) 06/03/2023
(732) DMP MANUFACTURE

INNOVATION, STR.PRINCIPALA,
NR. 34, JUDET CLUJ, COMSESTI,
407562, CLUJ, ROMANIA

(740) DMP MANUFACTURE
INNOVATION SRL, STR. BUNA
ZIUA, NR. 41A, AP.19, JUDET
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
DMP

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

1. Materiale plastice neprelucrate, materiale
plastice în stare brută, sub formă de pelete,
materiale plastice sub formă de mase.

───────
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(210) M 2023 02074
(151) 06/03/2023
(732) FLAVIA CLOSET S.R.L., STR.

NICOLAE DRĂGANU, NR. 8, BL.
B, AP. 5, JUDEȚ CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
FLAVIACLOSET

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

42. Servicii de software, activități de software,
servicii it, cu excepția instalării, mentenanței și
reparației pentru hardware și calculatoare.

───────

(210) M 2023 02075
(151) 06/03/2023
(732) GRAI MEDIA GLOBAL S.R.L.,

STR. SAMUEL BRASSAI NR.
12, ET. 1, JUDEȚ CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Thinking MADE Visible

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (hex
#140C60, #1E6480), turcoaz (hex
#06D0E1), alb

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

16. Hârtie și carton, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, obiecte de artă și figurine

din hârtie și carton și machete arhitectonice,
benzi din hârtie sau cartele pentru înregistrarea
programelor de calculator, hârtie, hârtie şi carton,
tipărituri, articole de legătorie, fotografii, articole
de papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei,
adezivi pentru papetărie sau de uz casnic,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi educative, folii de
plastic pentru documente, folii şi pungi pentru
ambalat şi împachetat, caractere tipografice,
forme de tipar.
18. Piei de animale şi piei brute, bagaje şi
genţi de transport, umbrele de ploaie şi de
soare, bastoane, bice, harnaşament şi articole
de şelărie, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru
animale, piele şi imitaţii de piele.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, accesorii pentru păr (voaluri),
articole de îmbrăcăminte de ocazie, articole
de îmbrăcăminte din piele, blugi, bluze, blănuri
(îmbrăcăminte), cămăși de costum, ciorapi,
costume de baie pentru bărbați și femei, curele
(accesorii vestimentare), eșarfe de pus pe cap,
eșarfe pentru bărbați, eșarfe pentru cap, eșarfe
(articole de îmbrăcăminte), glugi, geci, geci din
piele, haine din lână, haine de lucru, haine de
stradă, jachete, jachete (îmbrăcăminte), mănuși,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), paltoane,
pantaloni., eșarfe pentru gât.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, echipamente pentru sport și
exerciții fizice, jucării, jocuri și articole de joacă,
jocuri, jucării şi obiecte de divertisment, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastică şi
de sport, decoraţ iuni pentru pomul de crăciun,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Distribuirea reclamelor, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
proiectare de studii de marketing, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, producție de reclame
radio, producție de reclame cinematografice,
producție de materiale publicitare, promovare
a vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
de bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
promovare online de rețele informatizate
și pagini web, promovare de produse și
servicii pentru terți, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul unui
program preferențial pentru clienți, promovare
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de produse și servicii ale terților prin intermediul
anunțurilor publicitare pe pagini de internet,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, promovare de produse prin
influeceri, promovare de produse prin factori de
influență, promovare de evenimente speciale,
promovare de concerte muzicale, administrare
a afacerilor pentru artiști din domeniul
divertismentului, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrarea afacerilor pentru o societate
comercială și pentru o societate de servicii,
administrare de afaceri, administrare a afacerilor
pentru autori și scriitori, asistență comercială
în managementul afacerilor, administrarea
magazinelor, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru terți,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale, asistență în management pentru
întreprinderi comerciale sau industriale,
asistență în management pentru companiile
comerciale, asistență în domeniul administrării
și planificării afacerilor, asistență în domeniul
administrării activităților economice, asistență
în conducerea afacerilor, asistență în materie
de management privind afacerile, asistență
în materie de management, asistență
în managementul și exploatarea afacerilor
comerciale, asistență privind managementul
activităților comerciale, asistență pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, furnizare de asistență
în afaceri, management în procesele de
afaceri, managementul activităților comerciale,
întocmire de rapoarte economice, investigații
comerciale, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, negociere de tranzacții comerciale pentru
terți, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, administrare în materie
de activități de marketing, afișaj, afișare
de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
agenții de publicitate, agenții de relații cu
publicul, analiza impactului publicității, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
analize publicitare, anunțuri clasificate, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
asistență în domeniul comercializării produselor,
asistență în materie de management pentru
promovarea afacerilor, campanii de marketing,
compilare de anunțuri publicitare pentru a
fi utilizate ca pagini web, compilare de
anunțuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web pe internet, compilare de anunțuri

publicitare pentru utilizare pe internet, căutare
de sponsorizare, creare de texte publicitare,
creare de texte publicitare și în scop promoțional,
crearea materialului publicitar, dezvoltare de
campanii promoționale, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de concepte de marketing,
concepere de logouri publicitare, concepere
de material publicitar, consultanță cu privire la
căutarea de sponsori, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
concepere de broșuri publicitare, compilare,
producție și diseminare de material publicitar,
furnizare de informații de marketing prin site-
uri web, furnizare de informații de marketing,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
expoziții comerciale și servicii expoziționale,
estimări pentru marketing, editare și actualizare
de texte publicitare, editare post-producție de
publicitate și reclame, difuzarea de date privind
publicitatea, dezvoltarea și implementarea de
strategii de marketing pentru alte persoane,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
dezvoltare de planuri de marketing, dezvoltare
de conceptii de publicitate, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare de servicii publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
informații de marketing, intermediere de
contracte de publicitate pentru alte persoane,
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare și a presei, pregătire de campanii
publicitare, pregătire de anunțuri publicitare
personalizate, în folosul terților, plasare de
reclame, planificare de strategii de marketing,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, pregătire de documente publicitare,
pregătire de anunțuri publicitare, plasarea de
anunțuri publicitare pentru terți, producție de
înregistrări de sunet în scopuri publicitare,
producție de înregistrări video în scopuri de
marketing, producție de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
audio în scopuri publicitare, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de material publicitar și anunțuri
publicitare, producție de material publicitar
vizual, producție de material publicitar, producție
de clipuri publicitare, prezentare de firme și
produse și servicii ale acestora pe internet,
prezentare de firme pe internet și în alte medii de
comunicare, pregătirea și distribuirea reclamelor,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, promovare de bunuri și
servicii ale terților prin intermediul rețelelor
de calculatoare și de comunicaț ii, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
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produse pentru terți, negociere de contracte
comerciale pentru alte persoane, managementul
relației cu clienții, managementul proiectelor de
afaceri, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), managementul societății (pentru
terți), managementul și administrarea afacerilor,
managementul și consultanța în procesele de
afaceri, mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, planificarea afacerilor,
organizarea administrării afacerilor, organizarea
afacerilor, servicii de asistență administrativă și
prelucrare de date, servicii de externalizare în
domeniul operațiunilor comerciale, servicii de
funcții administrative, servicii de colaborări de
afaceri în rețea, servicii de consultanță și de
management al afacerilor, servicii de consultanță
în afaceri, servicii de reprezentan ță comercială,
servicii de intermediere comercială, servicii
pentru dezvoltarea strategiei de afaceri, servicii
pentru strategia și planul de afaceri, supervizare
de afaceri, supervizarea administrării afacerilor,
supravegherea afacerii (în numele terților),
concepere de material publicitar, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, administrare a afacerilor pentru
artiști din domeniul divertismentului, mediere și
încheiere de tranzac ții comerciale pentru terți,
supravegherea afacerii (în numele terților).
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, servicii educative, de
divertisment și sportive, educație, divertisment și
sport, servicii de traducere, creare (redactare)
de conținut educațional pentru podcasturi,
creare (redactare) de podcast-uri, consultanță
editorială, corectare de manuscrise, biblioteci
de cercetare dotate cu lucrări de referință și
arhive documentare, distribuire de știri pentru
industria audiovizuală, editare de cărți și recenzii,
editare de materiale tipărite care conțin poze,
altele decât cele de uz publicitar, editare de
publicații, editare de texte scrise, editare de texte
scrise, cu excepția textelor publicitare, editare
muzicală, furnizare de evaluări ale utilizatorilor
în scopuri de divertisment sau culturale,
furnizare de publicații dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet care pot fi
consultate, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizarea de
informații referitoare la activitatea editorială,
furnizarea de publicații electronice, care nu
pot fi descărcate, microeditare, publicare de
afișe, publicare de buletine informative, publicare
de cărți, publicare de cataloage, publicare
de cărți audio, publicare de cărți de muzică,
publicare de cărți educative, publicare de cărți
electronice și periodice pe internet, publicare
de cărți instructive, publicare de cărți legate
de tehnologia informației, publicare de cărți în

domeniul divertismentului, publicare de cărți și
periodice electronice online, publicare de cărți și
recenzii, publicare de cărți și reviste, publicare de
documente, publicare de documente în materie
de pregătire profesională, știință, dreptul public
și probleme sociale, publicare de materiale care
pot fi accesate prin intermediul bazelor de date
sau prin
internet, publicare de materiale didactice
educative, publicare de lucrări științifice,
publicare de jurnale, cărți și manuale în domeniul
medicinei, publicare de jurnale, publicare de
fișe informative, publicare de manuale, publicare
de materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, sub formă electronică, publicare de
materiale tipărite în format electronic pe internet,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de materiale tipărite în format
electronic, publicare de materiale tipărite privind
drepturile de proprietate intelectuală, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale educative, publicare de materiale
editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
publicare de recenzii online în domeniul
divertismentului, publicare de recenzii, publicare
de publicații periodice, publicare de povești,
publicare de periodice și cărți în format
electronic, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare multimedia,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de texte educative,
publicare de texte, publicare și editare de cărți,
publicare on-line de cărți și reviste electronice,
redactarea de scenarii, redactare de texte,
altele decât cele cu scop publicitar, publicarea
de reviste pentru consumatori, publicarea de
materiale multimedia online, publicarea de
fotografii, publicarea de manuale de lucru
pentru administrarea afacerilor, scriere de
scenarii, servicii de consultanță în domeniul
editorial, servicii de editare, servicii de editare
de muzică, servicii de editare și înregistrare
muzicale, servicii de redactare de scenarii,
servicii de publicare on-line, servicii de
publicare electronică, servicii de publicare de
software de divertisment multimedia, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii jurnalistice, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, servicii pentru publicarea
de ghiduri., publicare electronică on-line de
periodice și cărți.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
06/03/2023

(210) M 2023 02076
(151) 06/03/2023
(732) SC TRENDY STAR SRL, STR

GHIOCEILOR NR.10, JUDEȚ
VRANCEA, CAMPINEANCA,
627055, VRANCEA, ROMANIA

(540)
TRENDY STAR

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

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2023 02077
(151) 06/03/2023
(732) VIILE BUDUREASCA SRL, SAT

GURA VADULUI NR. 472, JUDEȚ
PRAHOVA, COMUNA GURA
VADULUI , PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEȚ BRAȘOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
ARCADO

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

33. Vinuri.
───────

(210) M 2023 02078
(151) 06/03/2023
(732) CODE SKILLS SRL, B-DUL

REGINA ELISABETA NR.
28, BIROU A22, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050017, ROMANIA

(540)

Academia Micilor Developeri

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

(591) Culori revendicate:galben (hex
#ffc305), albastru (hex #1946d2)

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

41. Educație în domeniul informaticii.
───────

(210) M 2023 02079
(151) 06/03/2023
(732) KRON TRANS PREMIER SRL,

STR TRANSILVANIEI NR.21,
JUDEȚ BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

KRONOLIT
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.

───────

(210) M 2023 02080
(151) 06/03/2023
(732) VIILE BUDUREASCA SRL, SAT

GURA VADULUI NR. 472, JUDEȚ
PRAHOVA, COMUNA GURA
VADULUI , PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEȚ BRAȘOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
PINK COMET

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

33. Vinuri.
───────

(210) M 2023 02081
(151) 06/03/2023
(732) AGRESS BUSINESS COMPANY

S.R.L., CART. SIDERURGISTILOR
VEST, BL SD10B, AP. PARTER,
JUDEȚ GALAȚI, GALATI, GALAȚI,
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)

SHARPGENETICS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.13.15

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, servicii de cercetare medicală,
servicii de cercetare medicala, pregătirea
studiilor, dezvoltarea și valorificarea expertizei
în domeniul biologiei moleculare și al
analizei genetice, cercetare biologică, cercetare
clinică și cercetare medicala, cercetare
medicală în domeniul epidemiologiei, cercetare
clinică, cercetare științifică, cercetare genetică,
cercetare de laborator, cercetare privind
medicina, cercetare și testare bacteriologică,
cercetare privind alergiile la acid hialuronic,
cercetare și analiză biologică, cercetare științifică
în scop medical, cercetare in domeniul nutritiei,
cercetare in domeniul alopeciei, cercetare
stiintifica privind varsta biologica, cercetare
stiintifica privind acneea, laborator de cercetare,
cercetare de laborator în domeniul expresiei
genice, consultanță privind testele în laborator,
laboratoare medicale, pregătire de probe
biologice pentru analize în laboratoare de
cercetare, servicii de laboratoare de analiză,
servicii oferite de un laborator biologic, servicii de
laborator pentru cercetări în domeniul medicinei,
pregătire de probe biologice pentru testare și
analiză în laboratoare de cercetare.
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44. Servicii medicale, testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament, analize
medicale pentru diagnosticul și tratamentul
persoanelor, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate de
laboratoare medicale, servicii medicale de
diagnostic (testare și analiză), servicii medicale
pentru diagnosticarea bolilor corpului omenesc,
servicii de analize de laborator în cadrul
tratamentului pentru persoane, furnizare de
informații nutriționale despre alimente pentru
pierderea în greutate de uz medical, servicii
consultative în domeniul dieteticii, servicii de
dietetică, servicii de consiliere medicală în
materie de dietă, consultanță în domeniul nutriției
și al dietelor, furnizare de informații despre
consiliere în domeniul dieteticii și alimentației,
servicii prestate de dieteticieni, consiliere cu
privire la diete și nutriție, planificare și
supraveghere în materie de regimuri alimentare,
planificare și supraveghere a dietei pentru
scăderea în greutate, furnizare de informații
despre suplimente dietetice și nutriție, servicii
de planificare de regimuri de slăbit, servicii de
consiliere și consultanță în domeniul nutriției,
consultanță legată de nutriție, servicii de
consultanta privind acneea, servicii prestate de
dermaologi, testare medicala pentru tratament
privind acneea, furnizare de informatii privind
domeniul acneei, supraveghere in materie de
tratament pentru acnee, consultanta legata de
alopecie, testare medicala pentru tratament
privind alopecia, supreveghere in materie
de tratament pentru alopecie, furnizare de
informatii privind preventia alopeciei, furnizare
de informatii privind varsta biologica, consultatii
in materie de varsta biologica, servicii de
analize medicale in scop de diagnostic pentru
alergii la acid hialuronic, consultanta legata de
alergii, testare medicala pentru tratament privind
alergiile la acid hialuronic, testare genetică în
scopuri medicale, consiliere genetică, servicii
medicale și pentru sănătate referitoare la adn,
genetică și testarea genetică.

───────

(210) M 2023 02082
(151) 06/03/2023
(732) FILDAS TRADING SRL, STR.

BANAT, NR.2, JUDEȚ ARGEȘ,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

ODOR

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 02.05.06;
26.11.01

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(R0G174B239), roz (R236G0B140),
albastru închis (R46G49B146)

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

5. Bumbac absorbant (sterile) / vată absorbantă
(sterilă), plasturi adezivi / leucoplasturi,
benzi adezive pentru scopuri medicale /
leucoplasturi pentru scopuri medicale, loţiune
antibacteriană pentru spălarea mâinilor, scutece
pentru bebeluşi / scutece pentru bebeluşi,
scutece-chiloţel pentru bebeluşi, bandaje
pentru pansament, scoarţe pentru scopuri
farmaceutice, preparate de baie pentru scopuri
medicale, săruri de baie pentru scopuri
medicale, tampoane pentru alăptat, dulciuri,
medicinale/bomboane, medicinale, zahăr candel
cristalizat de uz medical, beţişoare din
bumbac pentru scopuri medicale, săpun
dezinfectant, pansamente, medicale, alimente
pentru bebeluşi, şampoane medicamentoase,
saltele de înfășat, de unică folosință, pentru
bebeluși/ saltele de înfășat, de unică folosință,
pentru bebeluși, preparate chimice pentru
tratarea bolilor care afectează cerealele.,
scutece de înot, reutilizabile, pentru bebeluși/
scutece de înot, reutilizabile, pentru bebeluși,
materiale injectabile de umplutură dermică.,
scutece de înot, de unică folosință, pentru
bebeluși/ scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși, pastă de dinţi medicinală, lapte
praf pentru bebeluşi.
8. Linguri, cuţite de masă, furculiţe şi linguri
pentru bebeluşi.
9. Anozi, roboţi telefonici, ochelari anti-
orbire, dispozitive anti-interferenţă (electricitate),
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sisteme de avertizare anti-furt, anticatozi,
apertometre (optică), corpuri de iluminat
(electricitate), mănuşi din azbest pentru protecţia
împotriva accidentelor, îmbrăcăminte din azbest
pentru protecţia împotriva incendiilor, ecrane de
protecţie din azbest pentru pompieri, aparate
şi instrumente pentru astronomie, monitoare
pentru bebeluşi, cântare pentru bebeluşi.
10. Centuri abdominale, corsete abdominale,
comprese abdominale, dozatoare de aerosoli
pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, saltele cu aer
pentru scopuri medicale, saltele gonflabile/
pneumatice pentru scopuri medicale, analizoare
pentru identificarea bacteriilor utilizate în
scopuri medicale, brăţări anti-greaţă, aparate
pentru regenerarea celulelor stem utilizate
în scopuri medicale, sâni artificiali, tetine
pentru hrănire pentru bebeluşi / suzete
pentru hrănirea bebeluşilor, bandaje ortopedice
pentru articulaţii/ bandaje ortopedice pentru
articulații, bandaje, elastice, paturi special
concepute pentru scopuri medicale, centuri
pentru scopuri medicale, centuri, electrice,
pentru scopuri medicale, pături, electrice, pentru
scopuri medicale, aparate de kinetoterapie
de uz medical, analizoare pentru măsurarea
grăsimii corporale, aparate pentru monitorizarea
compoziţiei corporale, brăţări pentru scopuri
medicale, pompe de sân, perii pentru curăţarea
cavităţilor corporale, truse dotate cu instrumente
medicale, saltele pentru naştere, scaune toaletă,
articole de îmbrăcăminte de compresie, plasturi
de răcire pentru scopuri medicale, corsete
pentru scopuri medicale, perne pentru scopuri
medicale, tetine pentru bebeluşi / suzete
pentru bebeluşi, biberoane / sticle pentru
bebeluşi, supape pentru biberoane, tetine
pentru biberoane, aparate de dezinfectare
pentru scopuri medicale, perne de încălzire,
electrice, pentru scopuri medicale / termofoare,
electrice, pentru scopuri medicale, saltele cu
apă pentru scopuri medicale, incubatoare pentru
bebeluşi, bandaje pentru genunchi, ortopedice,
piepteni pentru îndepărtarea păduchilor, centuri
pentru gravide, aparate şi instrumente
medicale, cupe menstruale, aspiratoare nazale,
centuri ortopedice, încălţăminte ortopedică,
tălpi ortopedice, articole ortopedice, feşe
gipsate pentru scopuri ortopedice, pisoare
portabile, sonde pentru scopuri medicale,
recipiente pentru aplicarea medicamentelor,
foarfeci pentru chirurgie, eşarfe (bandaje
de susţinere), spirometre (aparate medicale),
scuipători pentru scopuri medicale, linguri
pentru administrarea medicamentelor, sonde
chirurgicale, aparate şi instrumente chirurgicale,

implanturi chirurgicale alcătuite din materiale
artificiale, etichete indicatoare de temperatură
utilizate în scopuri medicale, aparate de testare
pentru scopuri medicale / aparate utilizate în
analizele medicale, raclete pentru curăţarea
limbii, lămpi cu raze ultraviolete pentru scopuri
medicale, centuri ombilicale, cleme pentru
tetine/ cleme pentru suzete, măști faciale
terapeutice, dispozitive pentru masaj gingival
pentru bebeluși, zdrobitoare de medicamente,
lămpi curative de uz medical, măşti sanitare
pentru scopuri medicale, măşti cu led pentru
scopuri terapeutice, bandaje pentru susținere.
18. Port-bebe, hamuri pentru ghidarea copiilor,
rucsacuri / genţi de spate, ghiozdane
şcolare /genţi pentru şcoală, rucsac cu chingi
pentru transportul bebeluşilor, marsupii pentru
transportul copiilor, marsupii pentru cărat copiii.
20. Saltele pentru schimbarea bebeluşilor,
paturi, pătuţuri pentru copii, scaune înalte
pentru bebeluşi, saltele pentru ţarcurile
pentru copii, saltele, perne (de dormit),
scaune / bănci (scaune), mese, mese din
metal, cărucioare (mobilă), platforme pentru
schimbarea bebeluşilor montate în perete.
28. Saltea de joacă pentru bebeluşi, cărţi de joc,
jucării de pluş, ursuleţi de pluş.
35. Publicitate in domeniul medical si
farmaceutic, închirierea spaţiului publicitar în
legătură cu produse medicale și farmaceutice,
închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare în legătură cu produse
medicale și farmaceutice, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea produselor medicale și farmaceutice,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, demonstraţii cu produse medicale
și farmaceutice, dezvoltarea de concepte
publicitare în legătură cu produse medicale
și farmaceutice, răspândirea materialelor
publicitare în legătură cu produse medicale
și farmaceutice, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări în legătură cu
domeniul medical și farmaceutic, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, publicarea de texte
publicitare în legătură cu domeniul medical și
farmaceutic, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele sanitare şi veterinare
şi pentru proviziile medicale, închirierea
de standuri de vânzare pentru produse
farmaceutice, marketing cu public ţintă în
domeniul medical și farmaceutic.
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42. Calibrare (măsurare) în scopuri
farmaceutice, analiză chimică în scopuri
farmaceutice, servicii de chimie, studii clinice,
proiectare industrială în scopuri farmaceutice,
efectuarea de studii cu privire la proiectele
tehnice în scopuri farmaceutice, consultanţă
tehnologică în scopuri farmaceutice.

───────

(210) M 2023 02083
(151) 06/03/2023
(732) SIMONE TRADING 96 EXIM SRL,

STR. ÎNVATATORULUI NR 11,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 042171,
ROMANIA

(540)
VILA BLACK&WHITE

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

43. Cazare temporară, închirieri de spații de
cazare temporară.

───────

(210) M 2023 02084
(151) 06/03/2023
(732) VIILE BUDUREASCA SRL, SAT

GURA VADULUI NR. 472, JUDEȚ
PRAHOVA, COMUNA GURA
VADULUI , PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEȚ BRAȘOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
SABRIZE

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

33. Vinuri.
───────

(210) M 2023 02085
(151) 06/03/2023
(732) CODE SKILLS SRL, B-DUL

REGINA ELISABETA NR.
28, BIROU A22, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050017, ROMANIA

(540)
Creăm liderii tehnologiei
de mâine, pixel cu pixel

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

41. Educație în domeniul informaticii.
───────

(210) M 2023 02086
(151) 06/03/2023
(732) STUDII DE TEREN SRL, STR. G-

RAL CONSTANTIN CHRISTESCU
12, JUDEȚ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
Fundația sigură a proiectelor

tale - realizată cu precizie
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2023 02087
(151) 06/03/2023
(732) VIILE BUDUREASCA SRL, SAT

GURA VADULUI NR. 472, JUDEȚ
PRAHOVA, COMUNA GURA
VADULUI , PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEȚ BRAȘOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ΠNK COMET

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 01.05.25;
01.01.02; 01.11.01

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

clase:
33. Vinuri.

───────

(210) M 2023 02088
(151) 06/03/2023
(732) ONE UNITED MANAGEMENT

SERVICES S.R.L., STR. MAXIM
GORKI NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
one

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

35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de

informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, asistenta in afaceri,
management si servicii administrative, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii, informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele
de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, marketing
prin influenceri, promovarea produselor prin
intermediul influencerilor, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, servicii de generare de potențiali clienți,
servicii de intermediere de afaceri pentru
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punerea în legătură a diverși specialiști cu clienți,
servicii de publicitate, marketing și promovare.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), agențiile imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
birourilor pentru conlucrare, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, management
imobiliar, organizare de închirieri imobiliare,
multiproprietăți în domeniul imobiliar, servicii
de achiziții imobiliare, planificare imobiliară
(activități financiare), gestionare de proprietăți
imobiliare, colectarea chiriilor, servicii privind
afaceri imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de planificare imobiliară (organizare de
afaceri financiare), servicii de consiliere privind
deținerea de proprietăți imobiliare, servicii de
gestiune imobiliară pentru complexe de clădiri,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, gestiune financiară
a proiectelor imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare, servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietăți
imobiliare, evaluari imobiliare din punct de
vedere financiar, investiții imobiliare, servicii
imobiliare, finantare imobiliara, gestionarea
proprietatilor (imobiliare), intermediere pentru
inchirierea de proprietati imobiliare, servicii
financiare privind proprietatile imobiliare, servicii
de consultanta privind proprietatile imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, inchiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de construcții de inginerie civilă, instalare

de schele pentru construcții, consultații pentru
construcții, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
construcții de terase, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri.

───────

(210) M 2023 02089
(151) 06/03/2023
(732) VIILE BUDUREASCA SRL, SAT

GURA VADULUI NR. 472, JUDEȚ
PRAHOVA, COMUNA GURA
VADULUI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEȚ BRAȘOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SABRIZE WINE
OF Budureasca

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.01; 26.13.25

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

33. Vinuri.
───────
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(210) M 2023 02091
(151) 06/03/2023
(732) FOTBAL CLUB RAPID 1923 SA,

ŞOS. FABRICA DE GLUCOZĂ NR.
21, BIROU 30, ETAJ 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) RDA IP SRL, STR. POPA TATU,
NR. 49, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Podgrant

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

41. Productie de podcasturi, altele decât cele în
scop publicitar, creare (redactare) de podcast-
uri, altele decât cele în scop publicitar, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
creare (redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi.

───────

(210) M 2023 02092
(151) 06/03/2023
(732) ONE UNITED MANAGEMENT

SERVICES S.R.L., STR. MAXIM
GORKI NR. 20, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
one NORTH LOFTS

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

35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul unui
site web, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, asistenta in afaceri, management
si servicii administrative, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii de
intermediere comercială, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
comerţ cu amănuntul cu privire la materialele
de construcţii, furnizarea de informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,

postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele
de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, marketing
prin influenceri, promovarea produselor prin
intermediul influencerilor,
servicii de promovare pentru crearea unei
identități de brand pentru terți, servicii de
generare de potențiali clienți, servicii de
intermediere de afaceri pentru punerea în
legătură a diverși specialiști cu clienți, servicii de
publicitate, marketing și promovare.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), agențiile imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
birourilor pentru conlucrare, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, management
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imobiliar, organizare de închirieri imobiliare,
multiproprietăți în domeniul imobiliar, servicii
de achiziții imobiliare, planificare imobiliară
(activități financiare), gestionare de proprietăți
imobiliare, colectarea chiriilor, servicii privind
afaceri imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de planificare imobiliară (organizare de
afaceri financiare), servicii de consiliere privind
deținerea de proprietăți imobiliare, servicii de
gestiune imobiliară pentru complexe de clădiri,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, gestiune financiară
a proiectelor imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare, servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietăți
imobiliare, evaluari imobiliare din punct de
vedere financiar, investiții imobiliare, servicii
imobiliare, finantare imobiliara, gestionarea
proprietatilor (imobiliare), intermediere pentru
inchirierea de proprietati imobiliare, servicii
financiare privind proprietatile imobiliare, servicii
de consultanta privind proprietatile imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, inchiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de construcții de inginerie civilă, instalare
de schele pentru construcții, consultații pentru
construcții, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
construcții de terase, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri.

───────

(210) M 2023 02093
(151) 06/03/2023
(732) ACOMIN S.A., STRADA ULPIA

NR. 15, CAMERA 108, ETAJ 1,
JUDETUL HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC 14 A, SCARA 4, ETAJ 2,
AP. 127, SECTOR 1, BUCURESTI,
011146, ROMANIA

(540)

ACOMIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
37. Servicii de construcții, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de construcții
civile, construcții de clădiri rezidențiale și
comerciale, construcție de clădiri și de alte
structuri, servicii de construcții de drumuri,
poduri, baraje sau linii de transport, instalare
de utilități pe șantiere de construcții, instalare
de sisteme de energie solară pentru construcții
de uz locativ, instalare de sisteme de energie
solară, altele decât pentru construcții de uz
locativ, demolarea clădirilor, servicii instalatii
electrice, servicii de amenajări interioare
(construcții), impermeabilizarea construcțiilor,
reparații în construcții, lucrări de etanșeizare
(construcții), instalare de structuri de construcții
cu sticlă, amenajare teritorială pentru
construcții, instalarea uşilor şi ferestrelor,
întreţinerea şi construcţia conductelor, tencuire,
construcție de instalații publice, lucrari de
instalaţie de apă şi canal, lucrari de
instalatii sanitare, managementul proiectelor de
construcții pe șantier, reparații și întreținere
de clădiri, închiriere de utilaje, instalații
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și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, consultanta in domeniul
constructiilor, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte de
construcții, supervizare (conducere) de lucrări de
construcții.

───────

(210) M 2023 02094
(151) 06/03/2023
(732) ASOCIAȚIA LIFE-LEARNING

EDUCATION, STR. ONEȘTI NR.
41, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANȚA, 900560,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Pregătiți pentru viață

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 20.07.02

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

9. Publicații care pot fi descărcate, cărți
electronice descărcabile, materiale descărcabile
pentru cursuri didactice.
16. Publicații educative, publicații imprimate,
cărți ilustrate, cărți, cărți educative, cărți școlare,
cărți pentru copii, manuale tipărite, manuale
didactice, manuale, manuale destinate instruirii,
materiale educative și didactice.
41. Educație, educație și instruire, educație în
domeniul sănătății, servicii specifice școlilor
(educație), educație preșcolară, furnizarea
educației, consiliere în carieră (educație),

educație, divertisment și sport, editare de
publicații altele decât cele în scop publicitar,
furnizare de publicații on-line altele decât cele
în scop publicitar, organizarea de programe
didactice, publicare de materiale didactice,
organizare de activități didactice, publicare
de materiale didactice educative, elaborarea
de materiale didactice distribuite la cursurile
profesionale, formare continuă, formarea
profesorilor, ateliere de formare, furnizarea de
cursuri de formare, furnizare de formare, servicii
de formare profesională, organizare de cursuri.

───────

(210) M 2023 02095
(151) 06/03/2023
(732) ANAMARIA NIȘCOVEANU, BD.

TINERETULUI NR. 41, BL. 52,
SC. 2, ET. 8, AP. 75, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
n e t e d

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

12. Genți pentru biciclete.
14. Broșe (bijuterii), broșe decorative (bijuterii).
16. Modele de broderie, semne de carte, tipare
pentru croitorie, tipare de croitorie, tipare de
croitorie pentru schițe, tipare pentru croitorie.
18. Borsete, borsete pentru bărbați, borsete
pentru unelte, vândute goale, borsete și genți de
purtat la brâu, genți, genți de pânză, genți de
mână, genți cu bandulieră, genți stil bandulieră,
genți din pânză, genți de umăr, genți de stradă,
genți de plajă, genți fabricate din pânză.
24. Mochetă (țesături), prosopele pentru față
din material textil, prosoape din material textil,
prosoape de mâini din material textil, prosoape
din materiale textile.
25. Îmbrăcăminte, jachete (îmbrăcăminte),
manșete (îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
brâuri (imbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
îmbrăcăminte impermeabilă, jerseuri
(îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte), glugi
(îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte),
combinezoare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
pentru gravide, gulere răsucite (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
pentru dormit, îmbrăcăminte de dormit,
îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte pentru
sport, îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte
pentru femei, îmbrăcăminte din lână,
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îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte pentru
fete, îmbrăcăminte din denim, gulere de
haină (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru nou
născuți, eșarfe (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte religioase, pantaloni pentru
copii (îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru teatru, articole de îmbrăcăminte de
ocazie, articole de îmbrăcăminte pentru băieți,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru vremea rea,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
articole de îmbrăcăminte pentru copii mici,
centuri cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, haine
tricotate, haine de stradă, haine și jachete de
blană, haine de lucru, haine din lână, rochii și
cămăși de damă pentru plajă, rochii de plajă,
rochii pentru femei, sarafane (rochii), pantaloni
scurți, pantaloni lungi, pantaloni largi, pantaloni
chino,
pantaloni de ocazie, tricotaje, paltoane.
26. Broderie, broderie pentru îmbrăcăminte,
broșe (accesorii de îmbrăcăminte).
40. Croitorie, croitorie la comandă, servicii de
croitorie, croitorie (confecții la comandă), cusut
artizanal și croitorie, croitorie pentru bărbați sau
femei, furnizare de informații despre croitorie,
furnizare de informații despre croitorie de damă.
42. Design grafic, design de modele, design de
produs, design de jucării, design de costume,
design de bijuterii, design industrial.

───────

(210) M 2023 02096
(151) 06/03/2023
(732) TECSA BUSINESS SRL, BD.

DECEBAL S6, SC. 4, ET. 11, AP.
68, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
WAFMAX

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

30. Napolitane.
35. Servicii de comert, publicitete, managentul
afacerilor.

───────

(210) M 2023 02097
(151) 06/03/2023
(732) TECSA BUSINESS SRL, BD.

DECEBAL S6, SC. 4, ET. 1, AP.
68, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
WFRS

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

30. Napolitane.
35. Servicii de comert, publicitete, managentul
afacerilor.

───────

(210) M 2023 02098
(151) 06/03/2023
(732) IULIUS MANAGEMENT CENTER

SRL, STR. PALAS, NR. 7A,
JUDETUL IASI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUDETUL
IASI, IAȘI, 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

UBC
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.05; 29.01.12

(591) Culori revendicate:maro (HEX
#8b694e), gri (HEX #424143)

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii

pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de
agenţie de ocupare a forţei de muncă, audit
financiar, servicii de agenţie de import-export,
managementul interimar al afacerii, facturare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru co-working,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
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vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, stenografiere, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (funcţii de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, scrierea de cv-uri pentru terţi, servicii
de consultanță în afaceri pentru transformare
digitală, servicii de intermediere de afaceri
pentru punerea în legătură a diverși specialiști
cu clienți, servicii de primire a vizitatorilor,
pregătirea studiilor de profitabilitate a afacerilor,
oferirea de informații de tip carte de telefoane,
organizarea și desfășurarea de evenimente
comerciale, servicii de prelucrare a datelor,
servicii de generare de potențiali clienți, servicii
de comandă on-line în domeniul restaurantelor
cu vânzare pentru acasă și livrare, servicii
de promovare pentru crearea unei identități
de brand pentru terți, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri, prospectare a vânzărilor pentru terţi,
dezvoltare a conceptelor de marketing, servicii
de comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online, servicii de informare a consumatorilor.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
servicii actuariale, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
garanţii pentru cauţiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare
a debitelor, servicii de consultanţă în ceea
ce priveşte debitele, depozite de valori,
transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
factoring, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii, servicii de brokeraj vamal
financiar, evaluare financiară (asigurări, servicii

bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
oferirea de informaţii financiare, sponsorizare
financiară, furnizarea de informaţii financiare
prin intermediul unui site web, managementul
financiar al plăţilor/rambursărilor pentru terţi,
evaluări financiare ca răspuns la cererile de
ofertă / evaluări financiare ca răspuns la cererile
de propuneri (rfp), studii financiare, servicii
financiare, subscrierea asigurărilor de incediu,
evaluare fiscală, finanţare pentru achiziţia în
rate / finanţare pentru achiziţia prin închiriere,
împrumuturi în rate, brokeraj de asigurări,
subscrierea asigurărilor, consultanţă în asigurări,
oferirea de informaţii în domeniul asigurărilor,
servicii imobiliare, transfer electronic de cripto
active, evaluare financiară a activelor de
proprietate intelectuală, elaborare de cotații
pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plati cu portofel electronic, schimb
financiar de cripto active, investiţii în fonduri,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,
împrumuturi (finanţare), servicii bancare de
tip credit ipotecar, fonduri mutuale, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, procesarea
plăţilor efectuate cu cardul de credit,
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de
debit, închirierea bunurilor imobiliare, servicii
de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui
card de membru, colectarea chiriilor, evaluarea
costurilor de reparaţie (evaluare financiară),
servicii bancare de economisire, brokeraj de
titluri de valoare, cotaţii bursiere, servicii de
brokeri / agenţi de bursă, brokeraj de acţiuni
şi obligaţiuni, servicii de garanţii, emiterea de
jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcţii de administrator fiduciar / custode,
transfer electronic de fonduri prin intermediul
tehnologiei blockchain, emiterea de cecuri-
cadou, servicii de mobile banking, administrare
a afacerilor financiare, consultanță financiară în
domeniul fiscal.
41. Academii (educaţie), servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, închirierea echipamentelor
audio, organizarea concursurilor de frumuseţe,
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii
de caligrafie, spectacole cinematografice,
spectacole de cinema, închirierea de aparate
cinematografice, servicii de club (divertisment
sau educaţie), antrenare (instruire), organizarea
şi susţinerea colocviilor, organizarea şi
susţinerea de concerte, organizarea şi
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susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, organizarea de
cursuri prin corespondenţă, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate de
galeriile de artă, distribuție de filme, transfer
de know-how (instruire), servicii de inginerie
de sunet pentru evenimente, sevicii de editare
video pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţiei, examinări referitoare
la educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană,
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, microfilmare,
servicii de bibliotecă mobilă, închirierea de
filme, furnizarea de facilităţi pentru muzee
(prezentări, expoziţii), 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, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, organizarea de loterii, organizarea de
baluri, organizarea de spectacole (servicii de
impresar), organizarea de spectacole de modă în
scopuri de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
educaţie fizică, instruire practică (demonstraţii),
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, 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,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, organizarea şi susţinerea
de seminarii, închirierea de decoruri pentru
spectacole, producţia de spectacole, închirierea
de înregistrări sonore, furnizarea de facilităţi

sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepţia vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de decoruri pentru scenă,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, închirierea terenurilor de tenis, servicii
de agenţie de bilete (divertisment), servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, altele decât cele în scop
publicitar, organizarea de competiții de sporturi
electronice, regizarea de spectacole, 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),
furnizarea de cursuri de formare și examinare
în domeniul educaţional în vederea certificării,
cercetare în domeniul educațional, închiriere de
dispozitive pentru citirea de cărți electronice,
organizarea și desfășurarea de evenimente
de divertisment, organizarea și desfășurarea
de evenimente sportive, desfășurarea de
evenimente de divertisment, jocuri de tip escape
room (divertisment), prezentarea de expoziții
muzeale, producere de podcasturi, închirierea
de obiecte folosite în industria cinematografică,
furnizare de imagini online, nedescărcabile,
furnizare online de tururi virtuale ghidate.

───────
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(210) M 2023 02100
(151) 06/03/2023
(732) BOOHA EVENTS SRL, P-

ŢA 25 OCTOMBRIE, BL. 3,
AP.11, JUDETUL SATU MARE,
MUNICIPIUL SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. EUGEN BROTE NR. 8,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

(540)

SEA BREEZE VIVE LES
VACANCES SEA-SUN-MUSIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 05.03.11

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

clase:
41. Activități sportive, rezervare de instalații
sportive, activități sportive și culturale,
organizarea de evenimente sportive, exploatare
de locații sportive, activități sportive și de
recreere, rezervare de locuri pentru spectacole
și evenimente sportive, servicii de achiziționare
de bilete pentru evenimente sportive, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii de
divertisment sub forma de evenimente sportive,
spectacole muzicale, spectacole muzicale live,
reprezentații de muzică live, regizare de
spectacole muzicale, organizare de evenimente
muzicale, organizare de spectacole muzicale,
servicii de mixare muzicală, prezentare de
spectacole muzicale, regie artistică pentru
spectacolele muzicale, organizare de concerte
de muzică pop, reprezentație de dans, muzică și
teatru, servicii de divertisment muzical cu jazz,
organizare de spectacole vizuale și muzicale,
divertisment muzical oferit de către formații

instrumentale, spectacole în direct susținute de
trupe muzicale, reprezentații în direct susținute
de grupuri muzicale, furnizare de muzică digitală
de pe site-uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de muzică descărcabilă pentru
utilizare temporară offline, oferire de divertisment
muzical de către formații vocale, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
muzică digitală (care nu poate fi descărcată) de
pe internet, muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) de pe site-uri web de pe internet
cu muzică în format mp3, selectare și compilare
de muzică preînregistrată în vederea difuzării de
către terți, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct.

───────

(210) M 2023 02101
(151) 06/03/2023
(732) VASILE ALIN TEGLAȘ, STR.

MOINESTI NR. 14, BL. 205, SC. A,
AP. 1, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
DEVLA

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

9. Magneți decorativi.
11. Lămpi electrice, lămpi cu picior, veioze de
noptieră.
14. Broșe (bijuterii), broșe decorative (bijuterii),
brelocuri, brelocuri, nu din metal, inele (bijuterii),
lanțuri (bijuterii), medalioane (bijuterii), coliere
(bijuterii), brățări (bijuterii), cruciulițe (bijuterii),
bijuterii de damă, bijuterii pentru copii, bijuterii
confecționate din plastic, cercei
agrafe de cravată, bijuterii-pandantive, bijuterii.
18. Genți, genți de mână, genți casual, genți cu
bandulieră, genți cu rotile, genți pentru șa, genți
de seară, genți de umăr, genți de stradă, genți
de mână (poșete), genți cu imprimeu muzical,
borsete, borsete și genți de purtat la brâu.
20. Mese (mobilier), mese de scris, mese.
26. Broșe (accesorii de îmbrăcăminte), agrafe
pentru păr.
42. Design grafic, design de sculpturi, design
de produs, design de modele, design de
bijuterii, design industrial, concepere de sculpturi
(design).

───────
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(210) M 2023 02102
(151) 06/03/2023
(732) GHEORGHE - FLOREA VELCEA,

STR. RADU DE LA AFUMAȚI NR.
4A, SECTOR 2, BUCURESTI,
20667, ROMANIA

(540)
BALCANIADA

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2023 02103
(151) 06/03/2023
(732) SC ZURLA PLAYSTORE SRL,

STR. FEROVIARILOR , NR.7 , BL.
B4, AP. 30 , JUDETUL GALATI,
GALATI, 800335, GALAȚI,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A.,
STR. REGIMENT 11 SIRET, NR.
15, BL. E4 , AP. 54, JUDETUL
GALATI, GALATI, 800335, GALAȚI,
ROMANIA

(540)
FABULOCITY

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2023 02105
(151) 06/03/2023
(732) CONTADOR.RO SRL, STRADA

PRINCIPALA NR. 331 CAMERA
3, JUDETUL IASI, SAT LETCANI,
COMUNA LETCANI, IAȘI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS, STR. 11 IUNIE, NR.
51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI , ROMANIA

(540)

CONTADOR Consultanță
și Contabilitate

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.02.01

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

clase:
35. Contabilitate, audit contabil, evidență
contabilă, revizii contabile, ev, idență contabilă
și contabilitate, contabilitate managerială,
contabilitate administrativă, contabilitate
analitică, contabilitate informatizată, contabilitate
computerizată, contabilitate, în special evidență
contabilă, servicii de contabilitate și evidență
contabilă, consiliere (contabilitate) fiscală,
consultanță fiscală (contabilitate), consultanță
(contabilitate) fiscală, contabilitate de gestiune,
contabilitate pentru terți, contabilitate și audit,
pregătirea contabilității computerizată, evidență
contabilă (pentru terți), planificare fiscală
(nu contabilitate), consultanță fiscală (nu
contabilitate), consiliere fiscală (nu contabilitate),
planificarea obligațiilor fiscale (contabilitate),
servicii de contabilitate computerizată, consiliere
contabilă în domeniul fiscal, servicii de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
06/03/2023

expertiză contabilă judiciară, consultanţă cu
privire la contabilitate, consultanță și informații
privind contabilitatea, consultanță în domeniul
contabilității fiscale, furnizare de rapoarte
privind informațiile contabile, consiliere contabilă
privind întocmirea declarațiilor fiscale, servicii
de contabilitate pentru taxe școlare, servicii
de consultanță în contabilitatea comercială,
evidență contabilă pentru transferul electronic
de fonduri, pregătirea evaluării computerizate
în vedera impozitării (contabilitate), servicii de
contabilitate pentru fonduri de pensie, furnizare
de informații în materie de contabilitate, servicii
de contabilitate privind conturi de creanțe,
servicii de contabilitate pentru fuziuni și achiziții,
servicii în domeniul afacerilor oferite de experți
contabili, servicii de contabilitate privind costurile
în întreprinderi agricole, consiliere în domeniul
afacerilor cu privire la contabilitate, servicii
de consiliere referitoare la declarațiile de
venit (contabilitate), servicii de consultanță și
informare cu privire la contabilitate, urmărirea
și monitorizarea consumului de energie pentru
terți pentru contabilitate și audit, urmărirea
și monitorizarea fluctuațiilor prețurilor la
benzină pentru terți pentru contabilitate și
audit, întocmire de documente referitoare la
impozitare, investigații comerciale, investigații
și cercetări asupra societăților comerciale,
întocmire de rapoarte economice, administrarea
conturilor întreprinderilor, elaborare de declarații
fiscale (conturi), administrare a conturilor de
vânzări, administrare, facturare și regularizare
de conturi în numele terților, gestionare de
fișiere informatice, compilarea informațiilor în
baze de date informatice, consultanță în
afaceri, publicitate, servicii de reclamă și
publicitate, servicii de marketing, servicii de
asistență administrativă și prelucrare de date,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii de
publicitate, marketing și promovare, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, administrarea resurselor umane
și servicii de recrutare, servicii de relații cu
publicul, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, actualizarea informatiilor
publicitare intr-o baza de date computerizata,
managementul resurselor umane, consultanță
în domeniul resurse umane, consultanță în
resurse umane pentru întreprinderi, îndeplinirea
funcțiilor unui departament de resurse umane
pentru terți, servicii de consultanță fiscală
și asistență la întocmirea declarațiilor fiscale,
servicii de consiliere în materie de remunerare

a personalului, furnizare de personal de vânzări
remunerat pe bază de comision, întocmirea
statelor de salarii, servicii de prelucrare de date
în domeniul întocmirii statelor de salarii, servicii
de consultanță comercială privind stabilirea
salariilor și a schemei personalului, servicii
de consultanță comercială privind stabilirea
salariilor și a schemei personalului prin
evaluarea posturilor, consultanță în domeniul
afacerilor privind reorganizarea financiară.

───────

(210) M 2023 02106
(151) 06/03/2023
(732) SC FABULOCITY SRL, STR.

OVIDIU, NR. 5, BL. M 12, SC. 4, ET.
1, AP. 64, JUD. GALATI, GALAŢI,
800335, GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A.,
STR. REGIMENT, NR. 11, SIRET,
NR. 15, BL. E4, AP. 54, JUD.
GALAŢI, GALAŢI, 800335, GALAȚI,
ROMANIA

(540)
ZENSIBIL

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2023 02107
(151) 06/03/2023
(732) LOOP PRODUCTIONS SRL,

STR. ION TUCULESCU, NR.
19, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Loop PRODUCTIONS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.13;
27.05.17

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

41. Educaţie, servicii de divertisment,
divertisment on-line, divertisment pe internet,
activităţi culturale, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizare de concursuri,
organizare de spectacole, productie de
spectacole, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, producție
de materiale video, servicii de producție video,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de înregistrări audio, producție de videouri
muzicale, divertisment de tipul concertelor,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
producție de înregistrări muzicale, productie de
inregistrari audio publicare de texte muzicale,
producție de filme video, producție de prezentări
audiovizuale, producție de spectacole scenice,
producție de filme cinematografice, producție
de documentare cinematografice, producție de
programe tv, producție de master-uri audio,
servicii de producție de filme, producție de
melodii pentru filmele cinematografice, servicii
de înregistrare și producție audio, producție
audio, video și multimedia și fotografie.

───────

(210) M 2023 02108
(151) 06/03/2023
(732) TIBERIU-VLADIMIR VĂRZAR,

STR. AMSTERDAM, NR. 13, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

PLASMASERV
METAL CONNECTION

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 03.07.24

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

clase:
35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
gestiunea afacerilor comerciale, relaţii publice
şi relatii cu clienţii, servicii de comercializare,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, compilarea şi sistematizarea
informatiilor în baze de date computerizate,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet, servicii
de import și export, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de magazin fizic sau online de
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comercializare cu amanuntul si/sau cu ridicata,
servicii de vanzare cu amanuntul, servicii de
vanzare cu ridicata si servicii de vanzare
online, distribuire de materiale publicitare, și
anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță pe
bază de catalog, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
si ridicata, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui catalog
online cu informații despre produse, servicii de
intermediere comercială, servicii de comenzi
online computerizate pentru vânzarea de
produse cu ridicata și cu amănuntul, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
publicitare, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, regruparea
în avantajul terţilor a mașini și dispozitive de
lipit și sudură, mașini, mașini-unelte și scule
și aparate acționate electric pentru fixat și
asamblat, mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini și aparate
pentru tăiere, forare, șlefuire, ascuțire și tratare
a suprafețelor, roboți pentru sudură, mașini de
sudare cu ultrasunete, capete de sudare cu
ultrasunete, aparate electrice automate pentru
sudare, mașini de sudare electrică prin puncte,
arzătoare de sudare, acționate cu gaz, mașini
de sudură pentru sudarea materialelor plastice,
mașini de sudare cap la cap pentru conducte
(acționate cu gaz), aparate de sudură cu plasmă,
aparate de sudură robotizate, electrozi pentru
mașinile de sudură, lampă de sudură cu gaz,
echipament de lipit și sudură, dispozitive de
sudură cu laser, mașini de sudură pentru
radiatoare (electrice), electrozi tubulari pentru
sudură (acționați electric), aparate de sudură
cu contact termic, mașini de sudură cu aer
cald, aparate de sudură cu impuls termic,
aparate de sudură cu arc electric, mașini
de tăiat cu plasma, mașini de tratare a
suprafețelor cu plasmă, strunguri cu comandă
numerică, mașini-unelte cu comandă numerică,
mașini de găurit cu comandă numerică cu
masă în coordonate, stații de prelucrare cu
comandă numerică prevăzute cu un schimbător
automat de unelte, mașini de debitat, mașini
automate de debitat, mese rotative pentru
mașini-unelte, mese de lucru pentru mașini,
mese de lucru mobile pentru piese de prelucrat
(mașini), mese de lucru mobile pentru piese
de prelucrat (piese de mașini), exceptând
transportul lor, permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod prin

magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
referitoare la mașini și dispozitive de lipit și
sudură, mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat, mașini
și mașini-unelte pentru tratarea materialelor
și pentru fabricare, mașini și aparate pentru
tăiere, forare, șlefuire, ascuțire și tratare a
suprafețelor, roboți pentru sudură, mașini de
sudare cu ultrasunete, capete de sudare cu
ultrasunete, aparate electrice automate pentru
sudare, mașini de sudare electrică prin puncte,
arzătoare de sudare, acționate cu gaz, mașini
de sudură pentru sudarea materialelor plastice,
mașini de sudare cap la cap pentru conducte
(acționate cu gaz), aparate de sudură cu plasmă,
aparate de sudură robotizate, electrozi pentru
mașinile de sudură, lampă de sudură cu gaz,
echipament de lipit și sudură, dispozitive de
sudură cu laser, mașini de sudură pentru
radiatoare (electrice), electrozi tubulari pentru
sudură (acționați electric), aparate de sudură cu
contact termic, mașini de sudură cu aer cald,
aparate de sudură cu impuls termic, aparate
de sudură cu arc electric, mașini de tăiat cu
plasma, mașini de tratare a suprafețelor cu
plasmă, strunguri cu comandă numerică, mașini-
unelte cu comandă numerică, mașini de găurit cu
comandă numerică cu masă în coordonate, stații
de prelucrare cu comandă numerică prevăzute
cu un schimbător automat de unelte, mașini
de debitat, mașini automate de debitat, mese
rotative pentru mașini-unelte, mese de lucru
pentru mașini, mese de lucru mobile pentru
piese de prelucrat (mașini), mese de lucru mobile
pentru piese de prelucrat (piese de mașini),
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
online referitoare la mașini și dispozitive de
lipit și sudură, mașini, mașini-unelte și scule
și aparate acționate electric pentru fixat și
asamblat, mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini și aparate
pentru tăiere, forare, șlefuire, ascuțire și tratare
a suprafețelor, roboți pentru sudură, mașini de
sudare cu ultrasunete, capete de sudare cu
ultrasunete, aparate electrice automate pentru
sudare, mașini de sudare electrică prin puncte,
arzătoare de sudare, acționate cu gaz, mașini
de sudură pentru sudarea materialelor plastice,
mașini de sudare cap la cap pentru conducte
(acționate cu gaz), aparate de sudură cu plasmă,
aparate de sudură robotizate, electrozi pentru
mașinile de sudură, lampă de sudură cu gaz,
echipament de lipit și sudură, dispozitive de
sudură cu laser, mașini de sudură pentru
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radiatoare (electrice), electrozi tubulari pentru
sudură (acționați electric), aparate de sudură cu
contact termic, mașini de sudură cu aer cald,
aparate de sudură cu impuls termic, aparate
de sudură cu arc electric, mașini de tăiat cu
plasma, mașini de tratare a suprafețelor cu
plasmă, strunguri cu comandă numerică, mașini-
unelte cu comandă numerică, mașini de găurit cu
comandă numerică cu masă în coordonate, stații
de prelucrare cu comandă numerică prevăzute
cu un schimbător automat de unelte, mașini
de debitat, mașini automate de debitat, mese
rotative pentru mașini-unelte, mese de lucru
pentru mașini, mese de lucru mobile pentru
piese de prelucrat (mașini), mese de lucru mobile
pentru piese de prelucrat (piese de mașini),
furnizarea de informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la mașini și dispozitive de lipit și
sudură, mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat, mașini
și mașini-unelte pentru tratarea materialelor
și pentru fabricare, mașini și aparate pentru
tăiere, forare, șlefuire, ascuțire și tratare a
suprafețelor, roboți pentru sudură, mașini de
sudare cu ultrasunete, capete de sudare cu
ultrasunete, aparate electrice automate pentru
sudare, mașini de sudare electrică prin puncte,
arzătoare de sudare, acționate cu gaz, mașini
de sudură pentru sudarea materialelor plastice,
mașini de sudare cap la cap pentru conducte
(acționate cu gaz), aparate de sudură cu plasmă,
aparate de sudură robotizate, electrozi pentru
mașinile de sudură, lampă de sudură cu gaz,
echipament de lipit și sudură, dispozitive de
sudură cu laser, mașini de sudură pentru
radiatoare (electrice), electrozi tubulari pentru
sudură (acționați electric), aparate de sudură
cu contact termic, mașini de sudură cu aer
cald, aparate de sudură cu impuls termic,
aparate de sudură cu arc electric, mașini
de tăiat cu plasma, mașini de tratare a
suprafețelor cu plasmă, strunguri cu comandă
numerică, mașini-unelte cu comandă numerică,
mașini de găurit cu comandă numerică cu
masă în coordonate, stații de prelucrare cu
comandă numerică prevăzute cu un schimbător
automat de unelte, mașini de debitat, mașini
automate de debitat, mese rotative pentru
mașini-unelte, mese de lucru pentru mașini,
mese de lucru mobile pentru piese de prelucrat
(mașini), mese de lucru mobile pentru piese de
prelucrat (piese de mașini), reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu
mașini și dispozitive de lipit și sudură, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, mașini și

mașini-unelte pentru tratarea materialelor și
pentru fabricare, mașini și aparate pentru
tăiere, forare, șlefuire, ascuțire și tratare a
suprafețelor, roboți pentru sudură, mașini de
sudare cu ultrasunete, capete de sudare cu
ultrasunete, aparate electrice automate pentru
sudare, mașini de sudare electrică prin puncte,
arzătoare de sudare, acționate cu gaz, mașini
de sudură pentru sudarea materialelor plastice,
mașini de sudare cap la cap pentru conducte
(acționate cu gaz), aparate de sudură cu plasmă,
aparate de sudură robotizate, electrozi pentru
mașinile de sudură, lampă de sudură cu gaz,
echipament de lipit și sudură, dispozitive de
sudură cu laser, mașini de sudură pentru
radiatoare (electrice), electrozi tubulari pentru
sudură (acționați electric), aparate de sudură cu
contact termic, mașini de sudură cu aer cald,
aparate de sudură cu impuls termic, aparate
de sudură cu arc electric, mașini de tăiat
cu plasma, mașini de tratare a suprafețelor
cu plasmă, strunguri cu comandă numerică,
mașini-unelte cu comandă numerică, mașini
de găurit cu comandă numerică cu masă în
coordonate, stații de prelucrare cu comandă
numerică prevăzute cu un schimbător automat
de unelte, mașini de debitat, mașini automate
de debitat, mese rotative pentru mașini-unelte,
mese de lucru pentru mașini, mese de lucru
mobile pentru piese de prelucrat (mașini), mese
de lucru mobile pentru piese de prelucrat
(piese de mașini), informatii despre vanzarea
de produse, prezentate sub forma unui ghid
de comenzi online, cu functie de cautare,
cu privire la mașini și dispozitive de lipit și
sudură, mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat, mașini
și mașini-unelte pentru tratarea materialelor
și pentru fabricare, mașini și aparate pentru
tăiere, forare, șlefuire, ascuțire și tratare a
suprafețelor, roboți pentru sudură, mașini de
sudare cu ultrasunete, capete de sudare cu
ultrasunete, aparate electrice automate pentru
sudare, mașini de sudare electrică prin puncte,
arzătoare de sudare, acționate cu gaz, mașini
de sudură pentru sudarea materialelor plastice,
mașini de sudare cap la cap pentru conducte
(acționate cu gaz), aparate de sudură cu plasmă,
aparate de sudură robotizate, electrozi pentru
mașinile de sudură, lampă de sudură cu gaz,
echipament de lipit și sudură, dispozitive de
sudură cu laser, mașini de sudură pentru
radiatoare (electrice), electrozi tubulari pentru
sudură (acționați electric), aparate de sudură cu
contact termic, mașini de sudură cu aer cald,
aparate de sudură cu impuls termic, aparate
de sudură cu arc electric, mașini de tăiat cu
plasma, mașini de tratare a suprafețelor cu
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plasmă, strunguri cu comandă numerică, mașini-
unelte cu comandă numerică, mașini de găurit cu
comandă numerică cu masă în coordonate, stații
de prelucrare cu comandă numerică prevăzute
cu un schimbător automat de unelte, mașini
de debitat, mașini automate de debitat, mese
rotative pentru mașini-unelte, mese de lucru
pentru mașini, mese de lucru mobile pentru
piese de prelucrat (mașini), mese de lucru mobile
pentru piese de prelucrat (piese de mașini),
servicii de informatii comerciale furnizate online
prin internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la mașini și dispozitive de lipit și
sudură, mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat, mașini
și mașini-unelte pentru tratarea materialelor
și pentru fabricare, mașini și aparate pentru
tăiere, forare, șlefuire, ascuțire și tratare a
suprafețelor, roboți pentru sudură, mașini de
sudare cu ultrasunete, capete de sudare cu
ultrasunete, aparate electrice automate pentru
sudare, mașini de sudare electrică prin puncte,
arzătoare de sudare, acționate cu gaz, mașini
de sudură pentru sudarea materialelor plastice,
mașini de sudare cap la cap pentru conducte
(acționate cu gaz), aparate de sudură cu plasmă,
aparate de sudură robotizate, electrozi pentru
mașinile de sudură, lampă de sudură cu gaz,
echipament de lipit și sudură, dispozitive de
sudură cu laser, mașini de sudură pentru
radiatoare (electrice), electrozi tubulari pentru
sudură (acționați electric), aparate de sudură cu
contact termic, mașini de sudură cu aer cald,
aparate de sudură cu impuls termic, aparate
de sudură cu arc electric, mașini de tăiat cu
plasma, mașini de tratare a suprafețelor cu
plasmă, strunguri cu comandă numerică, mașini-
unelte cu comandă numerică, mașini de găurit cu
comandă numerică cu masă în coordonate, stații
de prelucrare cu comandă numerică prevăzute
cu un schimbător automat de unelte, mașini
de debitat, mașini automate de debitat, mese
rotative pentru mașini-unelte, mese de lucru
pentru mașini, mese de lucru mobile pentru
piese de prelucrat (mașini), mese de lucru mobile
pentru piese de prelucrat (piese de mașini).

───────

(210) M 2023 02109
(151) 06/03/2023
(732) RĂZVAN-GABRIEL TUDOR, STR.

MARTIR MIROSLAV TODOROV,
NR. 8, SC. A, ET. 2, AP. 10,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

KNIGHTHOOD TIMIŞOARA MF

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 02.09.15; 02.01.02;
24.01.13

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, coordonare
de evenimente educative, servicii culturale,
activități culturale, furnizare de activități
culturale, coordonare de evenimente culturale,
coordonare de activități culturale, ateliere

37. Service la mașini și aparate de fabricație,
servicii de instalare și de reparații, servicii de
reparații, servicii de întreținere a utilajelor, servicii
de întreținere a mașinilor-unelte, reparare și
întreținere de mașini și de mașini-unelte pentru
tratarea sau prelucrarea metalelor, reparații sau
întreținere de mașini și unelte de prelucrare
a metalelor, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de mașini și unelte
pentru prelucrarea metalelor, servicii de instalare
pentru utilaje.
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organizate în scopuri culturale, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de activități de recreere în grup,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de manifestaţii publice în scop
cultural şi/sau educaţional, organizarea şi
susţinerea de dezbateri în scop cultural şi/sau
educaţional, organizarea de competiţii în scopuri
culturale, furnizarea de informaţii referitoare la
educaţie, servicii educaţionale, furnizarea de
informaţii despre educaţie, servicii de instruire,
organizarea competiţiilor (educaţionale sau de
divertisment), servicii educaționale de sprijin,
organizarea de curse cu motociclete, instruire
pentru motocicliști, 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, furnizare de cursuri educaționale,
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, cluburi de fani, servicii de cluburi de fani
(divertisment), servicii oferite de cluburi sociale
pentru divertisment, servicii de informare în
domeniul sportului, servicii de informare despre
activități recreative.

───────

(210) M 2023 02110
(151) 06/03/2023
(732) SC RAMY DECOR SRL, STR.

AGARBICIU, NR. 3, AP. 8, JUD.
SIBIU, SIBIU, 557026, SIBIU,
ROMANIA

(540)

BUNĂTĂȚI CU TRADIȚIE
Gustul de odinioară

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 26.04.09

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
PMS 301, PMS 302), galben (Pantone
PMS 602, PMS 603), roşu (Pantone
PMS 702, PMS 703)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2023 02111
(151) 06/03/2023
(732) SOLUTII PEISAGISTICE SRL,

SATUL SERBANEASA, NR.
4, JUDEȚ VÂLCEA, NICOLAE
BALCESCU, 247432, VALCEA,
ROMANIA

(540)
proiectare peisagistica

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

42. Design.
───────

(210) M 2023 02112
(151) 06/03/2023
(732) I.I.IACOB I. GEORGIANA, STR.

CICOAREI NR.1A, JUDEȚ IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

reya BRIDAL COUTURE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului, în special rochii
de mireasă, rochii lungi de seară, rochii de
ocazie, sacouri de gală, ținute de seară,

trusouri (articole de îmbrăcăminte), articole
de încălțăminte, accesorii vestimentare pentru
evenimente speciale, nuntă, voaluri.
35. Publicitate, servicii de asistență și informare
în organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor
terţi, inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte,
încălțăminte și pentru acoperirea capului, în
special a rochiilor de mireasă, a rochiilor lungi
de seară, a rochiilor de ocazie, a sacourilor de
gală, a tinutelor de seară, a trusourilor (articole
de îmbrăcăminte), a articolelor de încălțăminte,
a bijuteriilor, a accesoriilor vestimentare pentru
evenimente speciale, nuntă, a accesoriilor
pentru mirese,(cu excepţia transportului lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice sau prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de import-export, furnizare de informații
privind comerțul exterior, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail, oganizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, publicitate online, publicitate în reviste,
publicitate prin corespondență, publicitate prin
bannere, publicitate și reclamă, promovare de
bunuri şi servicii proprii si ale terţilor online
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicata, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de articole și accesorii
pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, servicii
de vânzare cu amănuntul prestate in magazine
fizic sau online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, încălțăminte, produse cosmetice,
genți de mână, accesorii, produse cosmetice și
de înfrumusețare, gestiunea de liste cu cadouri
de nuntă pentru a fi selectate de către terți
(registru cadouri).

───────
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(210) M 2023 02113
(151) 06/03/2023
(732) HENRI MAILLARDET AG SA,

SEEFELDSTRASSE 45, ZURICH,
8008, ELVEȚIA

(540)
Cellini - Rarissimo

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

14. Ace (bijuterii), ace de cravată, ace de
rever din metale prețioase (bijuterii), agrafe de
argint, agrafe de cravată din metale prețioase,
articole de bijuterie care conțin aur, articole
de bijuterie semiprețioase, aur filat (bijuterii),
bijuterii cloisonne, bijuterii confecționate din
perle de cultură, bijuterii cu broderie de aur,
bijuterii cu broderii din metale prețioase, bijuterii
cu pietre prețioase, bijuterii de damă, bijuterii
din aur, bijuterii din metale semiprețioase,
bijuterii din platină, bijuterii fiind articole din
metale prețioase, bijuterii pentru copii, bijuterii
pentru uz personal, bijuterii prețioase, bijuterii
sub formă de articole din pietre prețioase,
brățări (bijuterii), brățări de aur, brățări de
încheietură (în scopuri de binefacere), broșe
(bijuterie), broșe decorative (bijuterii), butoni de
cămașă, butoni de manșetă din aur, butoni
de manșetă din metale prețioase cu pietre
semiprețioase, butoni de manșetă și ace de
cravată, caboșoane, camee (bijuterii), cercei cu
pandantiv, cercei de aur, cercei pentru body-
piercing, cercei rotunzi, clipsuri pentru urechi,
coliere din metale prețioase, cruciulițe (bijuterii),
geme, inele (bijuterii) confecționate din metale
prețioase, inele de argint, inele de piele (bijuterii),
inele din aur, inele pentru piercing corporal,
insigne cloisonne, insigne decorative (bijuterii),
insigne metalice (metale prețioase), lănțișoare
de aur împletite, lănțișoare de bijuterie pentru
coliere, lănțișoare de siguranță pentru bijuterii,
lanțuri (bijuterii), lanțuri de argint, lanțuri de
bijuterie din metale prețioase pentru brățări de
gleznă, lanțuri de bijuterii, lanțuri de gât, lanțuri
din metale prețioase pentru brățări, medalioane,
medalioane confecționate din metale prețioase,
pandantive confecționate din metale prețioase
sau placate cu acestea, ace pentru parură, perle
(bijuterii), pietre pentru bijuterii, plasă de lanțuri
din metale prețioase (bijuterii), talismane pentru
brățări, tiare, verighete, articole de bijuterie,
produse de bijuterie, articole de bijuterie,
agate, agată (în formă brută), aliaje de argint
neprelucrate, aliaje de metale prețioase (altele
decât cele pentru uz stomatologic), aliaje de
platină, aliaje din aur, aliaje din metale prețioase,
aliaje pe bază de aur, argint, argint brut sau bătut,

argint neprelucrat, argint și aliajele sale, aur,
articole semifinisate din pietre prețioase utilizate
în producția de bijuterii, articole semifinisate
din metale prețioase utilizate în confecționarea
articolelor de bijuterie, aur brut sau bătut, aur
filat (bijuterie), aur și aliajele sale, caboșoane
pentru fabricarea bijuteriilor, calcedonie, perle
din chihlimbar presat, diamant (neprelucrat),
diamante, diamante tăiate, fir de argint (bijuterii),
fire de argint (bijuterii), fire din metale prețioase,
fire din metale prețioase (bijuterii), geme
naturale, geme prețioase și semiprețioase, geme
semiprețioase, iridiu, iridiu și aliajele sale,
jaduri, jais, jais brut sau semiprelucrat (gagat),
lingouri de argint, lingouri de aur, lingouri de
metale prețioase, lingouri de platină, lingouri
din argint, marcasite, metale prețioase, metale
prețioase brute sau semiprelucrate, metale
prețioase prelucrate sau semiprelucrate, metale
prețioase semiprelucrate, metale prețioase și
aliajele acestora, olivină (peridot), olivină (piatră
prețioasă), opal, osmiu, osmiu și aliajele sale,
paladiu, paladiu și aliajele sale, peridot, perle,
perle artificiale, perle de cultură, perle naturale,
pietre artificiale (prețioase sau semiprețioase),
pietre prețioase, pietre prețioase artificiale,
pietre prețioase neprelucrate, pietre prețioase
neprelucrate și semiprelucrate și imitații ale
acestora, pietre prețioase semiprelucrate și
imitații ale acestora, pietre prețioase sintetice,
pietre prețioase și semiprețioase, pietre
semiprețioase, platină (metal), platină și aliajele
sale, rodiu, rodiu și aliajele sale, rubin,
ruteniu, ruteniu și aliajele sale, safir, safire,
sardonix (neprelucrat), smaralde, spinel (pietre
prețioase), tanzanit ca pietre prețioase, tanzanit
fiind pietre prețioase, topaz, zirconiu cubic.
35. Servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
de opere de artă furnizate de galerii de artă,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi
poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare
cu amănuntul cu livrare prin poștă pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, 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 produse alimentare, 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 produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
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servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
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 produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lucrări de artă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
de artă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de brutărie, 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 produse
alimentare, vânzare prin licitație publică, servicii
de comenzi online, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu.
43. Servicii de baruri, servicii de baruri de
cocteiluri, servicii de bufet salate, servicii de
bufete cu autoservire, servicii de ceainării,
decorare de alimente, decorare de torturi,
decorațiuni pentru prăjituri, furnizare de alimente
și băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente
și băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
servicii de localuri tip snack-bar, servicii de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, prepararea alimentelor, prepararea
mâncării, restaurante (servirea mesei), servicii
de restaurante de delicatese, servicii de
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii ale barurilor, servicii ale bistrourilor,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
de bar cu servire de vin, servicii de baruri cu
narghilea, servicii de baruri de sucuri de fructe,

servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de ceainărie, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi, servicii de
cluburi cu restaurante private, servicii de cluburi
de băut private, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi), servicii de gătit, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
de salon de fumat, servicii de terasă berărie,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii prestate de cluburi de noapte (furnizare
de produse alimentare), servicii prestate de
localurile unde se servește înghețată, servicii
specifice barurilor de cocteiluri, servire de
alimente și băuturi, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
băuturi alcoolice, servicii de snack-baruri.

───────

(210) M 2023 02114
(151) 06/03/2023
(732) ALTANICLA S.R.L, STRADA

DEPUTATULUI, NUMARUL 76,
SAT DRĂGANU, JUDEȚ VÂLCEA,
VALEA MARE, 247733, VALCEA,
ROMANIA

(540)

Alista Home

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 18.01.19; 26.01.04

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

8. Instrumente manuale de urgență și salvare,
instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
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oameni și animale, acționate manual, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, unelte manuale și instrumente pentru
tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, unelte manuale pentru
ridicat (cricuri).
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
conducte și instalații pentru transportul gazelor
de eșapament, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații de uscare,
instalații industriale de tratare, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
chiuvete.
20. Cuști și paturi pentru animale, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, recipiente
și dispozitive de închidere și suporturi pentru
acestea, nemetalice, scări și trepte mobile,
nu din metal, statuete, figurine, lucrări de
artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse
în această clasă, vizoare pentru uși, nu
din metal (fără mărire), verigi confecționate
din materiale nemetalice, ventuze din plastic,
ventuze (accesorii), ventilatoare pentru uz
personal, care nu sunt electrice, țăruși, nu din
metal, pentru plante sau copaci, tăvi nemetalice
(altele decât cele pentru uz casnic sau pentru
sortarea sau numărarea numerarului), tăvi
nemetalice, tuburi din plastic care se pot strânge,
goale, tije pentru suspensie nemetalice pentru
atârnarea articolelor, tije de sprijin pentru plante
sau copaci, tije pentru scări, tambure nemetalice,
nemecanice, pentru furtunuri, tacheți pentru
andocare, nu din metal, suporturi suspendate
pentru plante, nu din metal, suporturi pentru
plante, știfturi pentru încălțăminte, nu din metal,
șine pentru perdele de duș, șaibe elastice
din plastic, șaibe din plastic, suporturi în
consolă din materiale nemetalice (altele decât
pentru construcții), suporturi pentru frânghii de
uscat rufe, din lemn sau materiale plastice,
suporturi pentru fanioane, suporturi pentru
copaci (nemetalice), suporturi nemetalice pentru
agățat furtunuri, suporturi de șervețele (fixe)
nemetalice, suporturi (nemetalice) pentru fixarea
de plăci, suport pentru prosoape, nu din
metal, sisteme nemetalice de fixare pentru
plăcuțe de înmatriculare, scuturi de protecție
din materiale plastice pentru copaci, rame

nemetalice pentru plăcuțe de înmatriculare,
protecții din materiale plastice pentru chiuvetă,
plăcuțe protectoare împotriva murdăririi aplicate
pe ușile batante, nu din metal, plăcuțe pentru
ușă, nu din metal, plăcuțe de identificare pentru
animale, nemetalice, plăcuțe de identificare
de plastic pentru animale, opritoare pentru
dulapuri, nu din metal, opritoare din lemn
pentru uși, muchii de scări din plastic,
mosoare nemetalice cu acționare manuală
pentru furtunuri de grădină, manșoane pentru
susținerea conductelor (plastic), mânere sferice
din plastic, mânere rotunde pentru uși, nu din
metal, mânere rotunde pentru uși, din porțelan,
mânere rotunde pentru uși, din lemn, mânere
rotunde din lemn, mânere pentru sertare, nu din
metal, mânere din sticlă pentru sertare, mânere
din sticlă, mânere din porțelan pentru sertare,
mânere din porțelan, mânere din plastic pentru
uși, mânere din plastic pentru sertare, mânere
din lemn pentru sertare, mânere din ceramică
pentru dulapuri, întinzătoare (nemetalice) cu filet,
închideri cu inel, altele decât cele din metal,
mânere din ceramică pentru sertare, mânere din
ceramică pentru mobilier, mânere din ceramică
pentru dulapuri, sertare și mobilier, mânere
din ceramică, mânere de sprijin nemetalice,
lanțuri, nu din metal, inele pentru perdele,
inele pentru draperii de duș, încuietori și
chei, nu din metal, garnituri din material
plastic, tambure nemecanice nemetalice pentru
furtunuri, evantaie pliabile de mână, evantaie de
mână, evantai de mână, geamanduri, garnituri
pentru uși, porți și ferestre, nu din metal, etichete
din plastic, etichete din lemn pentru plante,
elemente nemetalice de protecție pentru copaci,
elemente nemetalice de protecție pentru arbori
(tuburi), dopuri pentru dușuri, nemetalice, dopuri
pentru căzi, nemetalice, dopuri pentru chiuvete,
nu din metal, dopuri pentru chiuvete, nemetalice,
dopuri din plastic de închidere a robinetului,
dopuri de cadă din materiale nemetalice,
distribuitoare de pungi pentru excremente de
câini, nemetalice, doage din lemn, covorașe,
detașabile, pentru chiuvete, corniere din plastic,
componente de acoperire pentru colțuri, nu
din metal, cobilițe, clanțe din lemn, cârlige
pentru prosoape, nemetalice, cârlige pentru
cortina de duș, cârlige pentru agățat genți, nu
din metal, cârlige nemetalice pentru trapeze,
cârlige nemetalice pentru prosoape, cârlige
nemetalice pentru decorațiuni de perete (gen
tapiserii, covorașe), cârlige nemetalice, cârlige
de siguranță, nu din metal, cârlige de agățare
a pozelor, nu din metal, cârlige cu șurub, nu
din metal, carlige nemetalice pentru baie, capră
de tăiat lemne, capre de tăiat cu ferăstrăul, nu
din metal, capace mobile pentru chiuvete, cale
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pentru roți, nu din metal, brățări de identificare,
nemetalice, bene de gunoi, nemetalice, altele
decât pentru uz medical, bare pentru draperii de
duș, bare maner, nemetalice, bare de prindere
pentru duș, nu din metal, bare de prindere pentru
căzi de baie, nu din metal, bare de plastic pentru
scări, bare de duș, balustrade pentru cadă,
care nu sunt confecționate din metal, balamale,
care nu sunt din metal, balamale pentru
podea, nu din metal, balamale nemetalice,
arcuri confecționate în principal din plastic, araci
nemetalici pentru grădină, agățătoare de perete
din materiale nemetalice, agățătoare de oglinzi,
nu din metal, adaptor de stivuire (accesorii
nemetalice), accesorii din plastic pentru scări,
vitrine, zăvoare pentru mobilă, nu din metal, uși
de mobile, uși de dulapuri, accesorii (nemetalice)
pentru bufete, accesorii (nemetalice) pentru
dulapuri, accesorii de interior pentru garderobe,
accesorii metalice pentru expunere (mobilier),
accesorii pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei de
pat), agățătoare nemetalice pentru depozitare pe
rafturi, articole de organizare de dulap (piese de
mobilier), articole pentru organizarea hainelor,
articole pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei
de pat), balansoare, balansoare pentru copii,
bănci, bănci (mobile), bare (nemetalice) pentru
rafturile etajerei, bare pentru rafturi (nemetalice),
bare pentru rafturi (mobilier), scaune înalte
pentru bebeluși, benzi de acoperire (nemetalice)
pentru acoperirea îmbinărilor dintre covoarele
adiacente, benzi decorative din lemn pentru
canturi utilizate pentru mobilier, benzi decorative
din lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier la
comandă, benzi decorative din materiale plastice
pentru canturi utilizate pentru mobilier încastrat,
benzi decorative din plastic pentru aplicarea
pe fațadele magazinelor, benzi decorative din
plastic pentru aplicarea pe vitrine de expunere,
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, cadre cu rafturi, nu din metal
(mobilier), cadre din lemn (mobilier) pentru
aparate electrice, cadre din lemn (mobilier)
pentru aparate electronice, cadre pentru divane,
canale pentru rafturi, canapele, canapele (care
sunt extensibile), canapele de două locuri,
canapele de perete, canapele extensibile,
canapele rabatabile, canturi din plastic pentru
mobilă, căptușeli pentru sertare, nu din metal,
casete pentru chei, cartoteci (mobilier), casete
pentru chei (mobilier), combinație de scăunel

pentru îngenunchere și pentru așezat, pentru
grădinărit, comode, comode (mobilier), console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, console (mobilier),
cărucioare (mobilier), cârlige nemetalice pentru
mobilier, corniere (nemetalice) pentru mobilier,
corpuri cu sertare pentru depozitare (mobilier),
corpuri de birou independente, corpuri de
bucătărie, corpuri de dulapuri, cotiere pentru
mobilă, covorașe pentru țarcuri de bebeluși,
coșuri de dormit portabile pentru nou-născuți,
coșuri împletite, cufere care nu sunt din metal,
cuiere pentru cravate, 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, divane, dulapuri ca mobilier,
dulapuri cu oglinzi, dulapuri cu vitrină, dulapuri
de depozitare, dulapuri de depozitare (mobilier),
dulăpioare, dulapuri (mobilier), dulapuri de
haine, dulapuri de siguranță, dulapuri de
siguranță (mobilier), dulapuri de siguranță
nemetalice (mobilier), dulapuri de veselă
(mobilă), dulapuri nemetalice pentru unelte
(goale), dulapuri pentru depozitare (mobilier),
dulapuri pentru depozitarea articolelor, dulapuri
pentru stocarea materialelor, dulapuri pentru
vase, dulapuri pentru vase (mobilă), dulapuri
pentru veselă, dulapuri prevăzute cu oglindă,
elemente de mobilier, elemente de legătură
nemetalice pentru mobilier, elemente de
perete metalice (mobilier), elemente de
separare individuale (mobilă), etajere, etajere
de birou, etajere pentru chiuvete, etajere
pentru încălțăminte, extensii pentru mese,
fișiere (cartoteci) sub formă de mobilier,
fotolii, fotolii de tip beanbag, fotolii in forma
de para, fotolii umplute cu polistiren (fotolii
pară, fotolii puf), garnituri nemetalice pentru
mobilier, garnituri pentru dulapuri (nu din
metal), grilaje din lemn, grilaje nemetalice de
protecție pentru bebeluși, copii și animale de
companie (mobilier), grilaje pentru șemineuri
(mobilier), huse adaptate pentru mobilier, huse
adaptate pentru ramele de la pătuțuri de
copii, jaluzele de interior și accesorii pentru
perdele și jaluzele de interior, 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
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(ajustate) pentru mobilier, cutii pentru jucării,
kituri de piese (comercializate în format
complet) pentru a fi asamblate ca mobilier,
lăzi de cartofi (mobilier), lăzi de depozitare,
huse pentru îmbrăcăminte(garderoburi), leagăne
pentru verandă, lăzi de lemn pentru stocarea
jucăriilor, lăzi de unelte (mobilier), lăzi pentru
scule nemetalice, goale, lăzi nemetalice
pentru unelte (goale), margini decorative din
plastic pentru canturi utilizate pentru mobilier,
mânere de sertare (nemetalice), mânere
nemetalice pentru mobilier, mânere pentru
mobilă, din plastic, mânere rotunde pentru
sertare (nemetalice), măsuțe, materiale din
plastic folosite ca muchii pentru rafturi, materiale
profilate pentru mobilier, mese, mese consolă,
mese cu banchete, mese cu piedestal, mese
cu înălțime reglabilă, măsuțe auxiliare, măsuțe
de ceai, măsuțe de toaletă, măsuțe pentru
computere, măsuțe pentru mașini de scris,
măsuțe portabile de pus în poală, mese de
scris sau citit pentru stat în picioare, mese de
scris, mese de picnic, mese de masaj, mese
de lucru, mese cu suport, mese de bucătărie,
mese de camping, mese de conferință, mese
de expunere, mese pentru grădină, mese
pentru desen (mobilier), mese pentru computer,
mese pentru birouri, mese din metal, mese
decorative, mese de toaletă (mobilier), mese
de toaletă cu oglinzi formate din trei părți,
mese de toaletă, mese (mobilier), mese pentru
schimbarea scutecelor, mese pentru săli de
mese, mese pliante, rafturi de mobile, mobile
care se pot transforma în pat, mobile de
birou, mobilier, mobilă din bambus, mobilă
cu pat încorporat, mobilă curbată, mobilă
superpozabilă, mobilier de baie, 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 uz casnic, mobilier din
lemn, mobilier din materiale plastice, mobilier
din oțel, mobilier din piele, mobilier din plastic
pentru grădină, mobilier din sticlă, mobilier din
ratan, mobilier din stuf, mobilier din înlocuitori
ai lemnului, mobilier folosit în săli, mobilier
gonflabil, mobilier metalic și mobilier pentru
camping, mobilier nemetalic (altul decât cel
special confecționat pentru uz medical sau de
laborator), mobilier pentru arhivare, mobilier
pentru bebeluși, mobilier pentru cameră de

zi, mobilier pentru camping, 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 toalete publice, mobilier pentru
zonă de relaxare, mobilier pentru șezut, mobilier
rabatabil pentru șezut, mobilier realizat din șipci,
mobilier transformabil, mobilier vechi, oglinzi
(sticlă argintată), mușamale pentru schimbarea
bebelușilor, noptiere, noptiere pentru pat,
obloane de interior, organizatoare pentru
sertare, ornamente din plastic extrudat pentru
mobilier, panouri de expunere sub formă de
mobilier, panouri de lemn pentru mobilier,
panouri decorative din lemn (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), panouri separatoare,
paravane (mobilier), paravane despărțitoare
(mobilier), paravane din metal (mobilier),
paravane mobile (mobilier), paturi, saltele,
perne şi pernuţe, paturi-canapea, perne de
protecție, nu din metal, pentru picioare de scaun,
perne pentru scaune, perne pentru scaune
ca piese de mobilier, picioare (nemetalice)
pentru mobilier, picioare de masă, picioare
de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă,
piedestaluri, piedestaluri (mobilier), piese de
asamblare pentru mobilier, piese de mobilier,
piese de mobilier nemetalice, piese pentru
dulapuri (nemetalice), piese pentru sisteme
de rafturi (nemetalice), pioneze nemetalice
pentru tapițerie, platforme pentru schimbarea
scutecelor montate în perete, platouri pentru
cizme (mobilier), plăci frontale pentru sertare,
polițe, porți de siguranță pentru uși sau scări,
premergătoare pentru bebeluși, premergătoare
pentru copii, protecții antistrănut, protecții pentru
mobilier, protecții din fetru pentru picioare
de mobilier, pufuri (mobilier), rafturi, rafturi
de depozitare, rafturi de depozitare (mobilier),
rafturi de mobilă, rafturi de perete (structuri)
din materiale nemetalice, rafturi de perete
(structuri) din metal, rafturi de perete nemetalice
(mobilier), rafturi (mobilier) confecționate în
principal din lemn, utilizate pentru depozitare,
rafturi (mobilier) din lemn, rafturi din lemn
(mobilier), rafturi din materiale nemetalice
(mobilier), rame, 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, 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,
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scaune cu bază, scaune cu roți pivotante,
scaune cu spătar rabatabil, scaune de baie
portabile pentru bebeluși, destinate utilizării în
cada de baie, scaune de birou, scaune de
conferință, scaune de copii, scaune de lucru,
scaune de lucru pentru persoane cu handicap
fizic și cu mobilitate redusă, scaune de masă
pentru bebeluși, scaune de susținere, scaune din
metal, scaune ergonomice, scaune ergonomice
fără spătar cu reazem pentru genunchi,
scaune ergonomice pentru masajul pe scaun,
scaune fără picioare în stil japonez (zaisu),
scaune gonflabile, scaune gonflabile flotabile,
scaune joase fără cotiere așezate în fața
șemineului, scaune pe cadre cu patine, scaune
pentru banchet, scaune pentru baruri, scaune
pentru bebeluși, scaune pentru desenatori,
scaune pentru pescuit, scaune înalte, scaune
înalte (mobilier), scaune pentru săli de mese,
scaune pentru toboșari, scaune pliante, scaune
plutitoare (gonflabile), scaune portabile pliante
pentru stadioane, scaune rabatabile, scaune
sprijinite pe grinzi, scurgătoare pentru vase
(mobilă), scăunele pentru pescuit, scăunele-
leagăn, separatoare pentru sertare, separatoare
rafturi (nemetalice), sertare (piese de mobilier),
sertare pentru mobilier, șezlonguri, șezlonguri
pentru plajă, socluri pentru ghivece de flori,
standuri pentru lavoare (mobilier), standuri
pentru ziare, stative pentru sticle, stații de
lucru pentru calculator (mobilier), stații de
lucru (mobilier), stații de lucru pentru calculator
personal (mobilier), șezlonguri pentru tratamente
cosmetice, șifonier, șifoniere, șine nemetalice
pentru sertare, suport pentru broșuri (mobilier),
suport pentru spate portabil pentru folosirea la
scaune, suporturi audio (mobilier) pentru utilizare
cu echipamente audio, suporturi cu mai multe
poziții (mobilier), suporturi cu rotile (mobilier),
suporturi de carte, suporturi de covor pentru
protejarea picioarelor de mobilier, suporturi de
cărți, suporturi de cărți (mobilier), suporturi de
mobilier nemetalice, suporturi de raft metalice
(piese de mobilier), suporturi de raft nemetalice,
suporturi de raft nemetalice (piese de mobilier),
suporturi (mobilier) pentru televizoare, suporturi
de scule montate pe perete, suporturi de
umbrele, suporturi destinate utilizării pentru
susținerea meselor, suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilier, suporturi nemetalice pentru
mobilă, suporturi nemetalice pentru rafturi (piese
de mobilier), suporturi nemetalice pentru unelte,
montate pe perete, suporturi pentru brațe,
suporturi pentru broșuri (sub formă de mobilier),
suporturi pentru chei (mobilier), suporturi pentru
cărți, suporturi, nu din metal, pentru susținerea
meselor, suporturi pentru umbrele, suporturi

pentru telefon (mobilier), suporturi pentru
telefoane (mobilier), suporturi pentru sprijinirea
brațelor, în stil japonez (kyosoku), suporturi
pentru scrisori (mobilier), suporturi pentru
schimbarea bebelușilor, suporturi pentru scaun
reglabile, suporturi pentru reviste, suporturi
pentru oglindă, suporturi pentru mașini de
calcul, suporturi pentru materiale de prezentare
(mobilier), suporturi pentru kimono, suporturi
pentru flori, pentru ceremonii, suporturi pentru
flori, suporturi pentru difuzoare (mobilier), tăblii
masă, taburete cu ax, taburete, tablouri de agățat
chei, suprafețe de scris portabile (mobilier),
suprafețe de lucru sub formă de mobilier,
suprafețe de lucru portabile (mobilier), suprafețe
de lucru (piese de mobilier), suprafețe de lucru,
suporturi rotative (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), suporturi pentru umbrele de soare,
suporturi pentru utilizări multiple (mobilier),
țarcuri pentru bebeluși, țarcuri de copii, țarcuri
(pentru copii), trepiede (mese pentru ferăstrău),
tetiere (mobilă), tapițerie pentru scaune, taburete
pentru picioare, montate în perete, taburete
pentru picioare, taburete mobile (mobilier),
umerașe și cuiere pentru haine, suporturi pentru
haine (mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte,
unități pentru cocktailuri (mobilier), unități de
prezentare asamblate (mobilier), unități de
mobilier pentru bucătării, unități de mobilier
amplasate sub chiuvetă, unități de mobilier,
unități de garderobă care pot fi stivuite, unități de
depozitare pentru conversia dulapurilor, unități
de depozitare cu suport (mobilier), unități de
depozitare (mobilier), unități de colț (mobilier),
unități de bucătărie, unități cu sertare, unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier), unități (mobilier)
pentru prezentarea lucrărilor de literatură, uși
pentru mobilier, uși pentru garderobă, uși
glisante pentru șifonier, uși glisante pentru
mobilier, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
uși fabricate din sticlă pentru mobilier, uși din
sticlă pentru mobilier, uși din plastic pentru
mobilier, uși din metal pentru mobilier, uși din
materiale nemetalice pentru mobilier.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, incluse în această
clasă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, bare pentru prosoape,
bare pentru prosop, nu din metal prețios,
bazine (recipiente), boluri, boluri pentru bărbierit,
borcane pentru bile demachiante din bumbac,
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capace din ceramică pentru cutii de șervețele,
capace pentru cutii de șervețele, castroane,
cădițe pentru bebeluși, cădițe portabile pentru
nou născuți, căzi, căzi de baie pentru bebeluși,
căzi de baie pliante pentru bebeluși, căzi de
plastic pentru copii, coșuri pentru prosoape, cutii
pentru păstrarea dinților artificiali, cuve pentru
clătit, distribuitoare pentru cosmetice, 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 săpun, 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 săpunuri, suporturi pentru șampoane,
suporturi verticale pentru hârtie igienică, vase
din ceramică, vaze, nu din metal prețios, vaze
pentru podea, vaze pentru flori, vaze din sticlă
pentru podea, vaze din sticlă, vaze din piatră
pentru podea, vaze din lut pentru podea, vaze
de flori din metale prețioase, vaze conice, vaze,
vase pentru plante din material plastic, vase
din lut, vase de porțelan pentru plante, tăvi
pentru semințe, terarii de apartament (pentru
plante), terarii de apartament (pentru animale),
suporturi pentru buchete, stropitori, robinete
pentru furtunuri de stropire, instrumente pentru
stropire, seringi pentru stropit flori și plante,
seringi pentru seră, învelitori pentru ghivece
de flori, altele decât cele din hârtie, seringi
pentru plante, seringi pentru grădină, seringi
cu apă pentru pulverizarea plantelor, seringi
pentru flori, recipiente pentru reamenajarea
plantelor, recipiente pentru flori, recipiente pentru
compost, de uz casnic, pulverizatoare pentru
furtunuri de grădină, pulverizatoare atașate la
furtunurile de grădină, suporturi pentru plante

(aranjamente florale), perii pentru gazon, mănuși
de grădinărit, jardiniere supraînălţate de grădină,
jardiniere, glastre pentru plante, ghivece din
sticlă pentru flori, ghivece din sticlă, ghivece
din ceramică, ghivece de sticlă, ghivece de
porțelan, ghivece de lut, ghivece de flori
pentru ritualuri, ghivece de flori din porțelan,
ghivece de flori din hârtie, ghivece de flori,
ghivece de ceramică, duze de furtunuri pentru
stropit, farfurioare pentru ghivece de flori,
farfurii și suporturi pentru ghivece, duze pentru
furtunuri de apă, duze pentru furtunuri, duze
din plastic pentru pulverizare, duze de furtun
pentru stropit, coșuri pentru plante, coșuri de
flori, capete de stropitori, capace din plastic
pentru ghivece de flori, boluri pentru flori din
metale prețioase, boluri pentru flori, boluri pentru
decorațiuni florale, bețe de sprijin pentru ghivece
de flori, baghete pentru pulverizare pentru
furtunurile de grădină, aspersoare, ajutaje pentru
pulverizare pentru furtunurile de grădină, acvarii
și vivarii, 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 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, vase pentru mâncare
pentru animale de casă, vase de mâncare
pentru animale de casă, vase de băut pentru
păsări domestice, tăvi de plastic folosite ca litiere
pentru pisici, troacă pentru păsări domestice,
troace pentru porci, troace pentru ovine, stinghii
pentru colivii de păsări, scăldătoare pentru
păsări, care nu sunt structuri, scăldătoare
pentru păsări, recipiente pentru hrana păsărilor,
recipiente din plastic pentru distribuirea de
produse de băut animalelor de companie,
recipiente din plastic pentru distribuirea de
mâncare animalelor de companie, recipiente de
mâncare pentru animale de companie, recipiente
de băut pentru animale, produse cu ultrasunete
pentru îndepărtarea păsărilor, piepteni pentru
cai, piepteni pentru animale domestice, perii
pentru țesălarea cailor, perii pentru îngrijirea
animalelor, perii pentru toaleta animalelor de
companie, perii pentru coamă (piepteni pentru
cai), inele pentru păsări, păr de animale (perii
și pensule), perii pentru animale de companie,
perii de sârmă pentru cai, perii de dinți pentru
animale, perii anti-năpârlire pentru animale de
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companie, mănușă de toaletat animale de
companie, mănuși pentru îngrijirea animalelor,
lopățele pentru îndepărtarea excrementelor
animalelor de companie, lopățele pentru
îndepărtarea excrementelor animalelor, lopățele
pentru curățarea litierelor animalelor de casă,
litiere pentru păsări, litiere pentru pisici, litiere
pentru animale de companie, litiere pentru
animale, litiere automate pentru animale de
companie, filtre destinate utilizării în litiere
pentru pisici, distribuitoare de hrană pentru
animale de companie acționate de acestea,
dispozitive pentru îndepărtarea păsărilor, nu din
metal, dispozitive neelectrice pentru curățarea
lăbuțelor animalelor de companie, dispozitive
pentru îndepărtarea animalelor sălbatice, nu din
metal, dispozitive electronice de hrănire pentru
animale de companie, dispozitive de hrănire
pentru păsări sub formă de recipiente, dispozitive
de hrănire pentru păsări, dispozitive de hrănire
pentru hrănirea păsărilor în natură, dispozitive
de hrănire pentru hrănirea păsărilor în colivii,
dispozitive de hrănire pentru animale pe care
animalele le pot acționa singure, dispozitive de
alimentare pentru animale domestice acționate
de acestea, cuști pentru animale de companie,
cuști metalice de uz casnic, cuști de îmbăiere
pentru pisici, cuști de sârmă pentru animale
domestice, cuști de colectat insecte, cutii pentru
colecționari de insecte, colivii pentru păsări
domestice, colivii pentru păsări.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, echipamente pentru sport și exerciții
fizice, jucării, jocuri și articole de joacă.

───────

(210) M 2023 02115
(151) 06/03/2023
(732) ZSOLT BORDOS LÁSZLÓ,

PILISVÖRÖSVÁR, BÉKE UTCA
74., HUNGARY, BÉKE, 2085,
UNGARIA

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, SOS. MIHAI
BRAVU NR. 27 A, ET. 5, AP. 54
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 030828,
ROMANIA

(540)
LIGHT ART MUSEUM

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

41. Spectacole de lumini, pictura in
lumina, proiectie cu proiectoare, proiectie
arhitecturala, prezentări audiovizuale, proiecție
cu planteevergreens/ veșnic verzi, proiecție film
4D.

───────

(210) M 2023 02116
(151) 06/03/2023
(732) ANDREI ARDELEAN, STR.

PRINCIPALA, NR.292, JUDEȚ
TIMIȘ, COMUNA BUCOVAT,
307352, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
papucaria.ro

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

25. Încălțăminte pentru copii, saboți
(încălțăminte), încălțăminte pentru alergare,
încălțăminte de lucru, încălțăminte pentru
antrenament, încălțăminte de sport, articole de
încălțăminte.

───────

(210) M 2023 02117
(151) 06/03/2023
(732) VINALCOOL SRL, STR. ELENA

DOAMNA NR. 4A, JUDEȚ GALAȚI,
TECUCI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

VINALCOOL SRL TECUCI
FABRICA DE OTET IACOMI
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(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 05.07.10; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.02; 24.01.05; 07.15.08

(591) Culori revendicate:roșu (HEX #cf3538,
HEX #cc7576), galben (HEX #fac102),
maro

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, cereale
procesate, amidon și produse obținute din
acestea, preparate de coacere și drojdie, gheață
pentru răcire, orez, tapioca, sago, preparate
facute din cereale, faina, paine, produse de
patiserie, produse de cofetarie, zahăr, miere,
sirop de melasă, inghetata, deserturi, ciocolata,
praf de copt, mustar, otet, sosuri.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), esențe
si extracte alcoolice, cidru, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, preparate pentru
fabricarea băuturilor alcoolice.
35. Organizare de expoziții comerciale,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, lucrari de birou, administrarea
vânzărilor, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri pentru terți, organizare şi susţinere de
evenimente comerciale, prelucrare electronică
a comenzilor, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de comenzi online,
servicii de comandă cu ridicata.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, organizare de expoziții în
scopuri educative, organizare de expoziții în
scopuri culturale.

───────

(210) M 2023 02118
(151) 06/03/2023
(732) VINALCOOL SRL, STR. ELENA

DOAMNA NR. 4A, JUDEȚ GALAȚI,
TECUCI, GALAȚI, ROMANIA

(540)
IACOMI

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, cereale
procesate, amidon și produse obținute din
acestea, preparate de coacere și drojdie, gheață
pentru răcire, zahăr, miere, sirop de melasă,
orez, tapioca, sago, faina, preparate facute din
cereale, paine, produse de patiserie, produse de
cofetarie, produse de brutarie, inghetata, otet,
sosuri, deserturi, mustar, praf de copt, ciocolata.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), esențe
si extracte alcoolice, cidru, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, preparate pentru
fabricarea băuturilor alcoolice.
35. Organizarea de expoziții în scopuri
comerciale, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, administrarea
vânzărilor, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri pentru terți, organizare şi susţinere de
evenimente comerciale, prelucrare electronică
a comenzilor, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de comandă cu
ridicata, servicii de comenzi online, lucrari de
birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educative.

───────


