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organizare de evenimente muzicale;
organizare de evenimente de divertisment şi
evenimente culturale; organizare de
evenimente educative; organizare de
evenimente pentru divertisment; organizare de
evenimente de recreere; organizarea de
evenimente culturale şi artistice; organizare de
evenimente în scopuri culturale; disc jockeys
pentru petreceri şi evenimente speciale;
producţie de evenimente de divertisment în
direct; angajare de artişti scenici pentru
evenimente (servicii de reprezentare);
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment şi sportiv; servicii de
divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment; închiriere
de echipamente video; închirierea de
echipamente audio; închiriere de echipamente
de înregistrare acustică; închiriere de
echipamente de reproducere acustică;
închiriere de echipamente pentru iluminatul
scenic; organizare de spectacole pe scenă;
producţie de reprezentaţii pe scenă; închiriere
de aparate pentru reproducerea de sunete;
închiriere de aparate de reproducere a
sunetului; divertisment de tipul spectacolelor
de lumini.

(210) M 2015 08487
(151) 30/12/2015
(732) S.C. TEMPLE RENTALS &
EVENTS PRODUCTION S.R.L.,
Str. Sg. Erou Mateescu Gh. nr. 4, bl. 3,
ap. 60, judeţul Prahova, 100484,
PLOIEŞTI ROMANIA
(540)

TEMPLE media
(591) Culori revendicate:verde, negru
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;
270510; 270522; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Dispozitive de control pentru lumini de
scenă; mixere de sunet; procesoare de sunet;
aparate pentru mixarea sunetelor; aparate
pentru transmiterea sunetului; aparate pentru
reproducerea sunetului; proiectoare
multimedia.
11 Reflectoare de scenă; proiectoare de lumini
laser; globuri disco cu lumini; lumini electrice
pentru decoraţiuni festive; lămpi
stroboscopice (efecte de lumini).
16 Programe pentru diferite evenimente
(tipărituri).
35 Organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare.
41 Organizare de evenimente recreative;

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08502
(151) 30/12/2015
(732) CONDREA IONEL GABRIEL, Str.
Banului nr. 3A, ap. 4, sector 1,
010771, BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 08503
(151) 30/12/2015
(732) I V Y B R I D G E
VENTURES
LIMITED, Lampousas 1, P.C. 1095,
CIPRU CIPRU
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

(540)
BIO intelligence HUB
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

NOVAX
(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb
(531) Clasificare Viena:250106; 260406;
260418; 270501; 270502; 270508;
270511; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri; coloane
publicitare din metal; conducte metalice
pentru ventilare şi instalaţii de aer condiţionat;
3
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bronz; bronzuri pentru pietre funerare;
bronzuri (lucrări de artă); mânere metalice
pentru mături; catarame din metal obişnuit
(feronerie); plăci metalice pentru construcţii;
cadru metalic pentru construcţie; construcţia
de accesorii de mobilă din nichel-argint;
panouri metalice pentru construcţii; materiale
metalice de ranforsare pentru construcţii;
fitinguri metalice pentru construcţii;
construcţii metalice; obturatoare metalice;
geamandură metalică de radă; busturi din
metal obişnuit; cabane din metal; îmbinări
metalice pentru cabluri neelectrice; cleme
metalice pentru cabluri şi conducte; cabluri
metalice neelectrice; cadmiu; capace pentru
sticle; capsule metalice pentru sticle; ferestre
batante din metal; casete metalice pentru bani;
cutii metalice pentru sonde de petrol; suporturi
metalice pentru butoaie; butoaie metalice;
cepuri metalice pentru butoaie; fontă, brută
sau semifabricată; oţel turnat; role metalice
pentru mobilă; lanţuri pentru vite; plafoane
metalice; celţiu (hafniu); conducte şi ţevi
metalice pentru instalaţii de încălzire
centralizată; cerment; lanţuri metalice; cufere
metalice; cufere metalice pentru alimente;
cuşti metalice pentru găini; răcitori pentru
forme (turnătorie); apărători metalice de
coşuri; clape metalice de reglaj; canale
metalice pentru coşuri; coşuri de fum
metalice; fier cromat; minereuri de crom;
crom; placarea metalului pentru construcţie;
cleme metalice pentru cabluri şi ţevi; închideri
metalice pentru containere; agăţători metalice
pentru îmbrăcăminte; cobal, materie primă;
accesorii metalice pentru coşciuge; brăţări
metalice pentru fixarea conductelor; coloane
publicitare din metal; metale obişnuite brute
sau semifabricate; containere metalice pentru
gaz comprimat sau aer lichefiat; containere
metalice pentru combustibil lichid; containere

aliaje din metale obişnuite; aluminiu; folii din
aluminiu; sârmă din aluminiu; plăci de
ancorare; ancore; oţel cornier; cuşti metalice
pentru animalesălbatice; curse pentru animale
sălbatice; metal anti-frecare; nicovale;
nicovale portabile; chioşcuri (structuri din
metal); placă de armătură; placaj pentru
armătură; colivii metalice (structuri); embleme
metalice pentru vehicule; bile din oţel; benzi
metalice pentru legare; sârmă ghimpată;
cercuri metalice pentru butoaie; butoaie
metalice; grilaje metalice de protecţie pentru
drumuri; bare pentru grătare metalice; bare
metalice pentru clichet; coşuri metalice;
fântâni pentru păsări (structuri metalice);
balize metalice, neluminoase; nicovale de
banc; role metalice pentru paturi; fitinguri
metalice pentru paturi; clopote; clopoţei
pentru animale; dispozitiv metalic de
tensionare a curelelor; curele metalice pentru
manipularea sarcinilor; banc de menghină;
instalaţii metalice pentru parcarea bicicletelor;
şuruburi metalice pentru prinderea cablurilor;
filet metalic de legătură pentru uz agricol;
legături metalice; lăzi metalice; dispozitive
pentru îndepărtarea păsărilor din metal
(acţionate de vânt); blumuri (metalurgie);
scări metalice pentru îmbarcarea pasagerilor;
plăci metalice de construcţie; zăvoare metalice
pentru uşi; bolţuri plate; bolţ de zăvorâre;
bolţuri metalice;dopuri metalice pentru sticle;
suporturi metalice pentru sticle; sticle
(recipiente metalice) pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat; elemente de prindere
metalice pentru cutii; cutii din metal obişnuit;
seifuri; brăţări metalice de identificare pentru
spitale; suporturi metalice pentru manipularea
sarcinilor; suporturi metalice pentru
construcţie; caiele; conducte metalice
ramificate; alamă brută sau semifabricată;
aliaje prin lipire; tije metalice pentru lipire;
4
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pentru ambalare şi împachetare; matriţe
metalice de turnătorie; cadre metalice pentru
construcţie; ecrane de protecţie la foc pentru
cuptoarele de ardere; protecţii anti-foc pentru
cuptoarele de ardere; role metalice pentru
mobilă; galenă (minereuri); opritoare metalice
pentru porţi; porţi metalice; argint german;
germaniu; grinde metalice; beriliu; aliaj de
lipit din aur; dale metalice pentru pietre
funerare; pietre funerare din metal; nipluri de
unsoare; cadre metalice pentru sere; sere
metalice transportabile; balustrade metalice;
conducte de scurgere metalice; jgheaburi
metalice; cătuşe; inele metalice pentru
mânere; paleţi metalici pentru manipulare;
feronerie, de mici dimensiuni; harnaşament
metalic pentru manipularea sarcinilor; chingi
metalice; cârlige pentru plăci (feronerie);
cârlige (feronerie); cârlige metalice pentru
suporturi de haine; fier balot; oţel balot;
cercuri metalice pentru butoaie; bare metalice
de încărcare nemecanice; cuie pentru
potcoave; numere metalice pentru case
neluminoase; forme metalice pentru gheaţă;
cuie pentru gheaţă (gheare de picior); plăci de
identificare din metal; indiu; lingouri din
metale obişnuite; plase metalice contra
insectelor; dispozitive de întindere pentru
benzi din fier (legături de tensionare); fier
crom; fier molibden; minereuri de fier; fier
siliciu; plăci din fier; benzi din fier; fier brut
sau semifabricat; sârmă din fier; feronerie;
nicovale de banc; feronerie pentru uşi;
feronerie pentru ferestre; jaluzele metalice;
ajutaje metalice; îmbinări metalice pentru
conducte; chei inele din metal obişuit pentru
chei; mânere metalice pentru cuţite; mânere
metalice; inele metalice pentru uşi; scări
metalice; bare de blocare metalice; zăvoare
metalice; şipci metalice; zăbrele metalice;
sigilii de plumb; plumb brut sau semifabricat;

metalice pentru depozitare acidelor;
containere metalice (depozitare, transport);
inele de cupru; cupru, brut sau semifabricat;
sârmă de cupru, neizolată; cornişe metalice;
cuie spintecate din metal; cuplaje metalice
pentru lanţuri; crampoane (gheare de picior);
crampoane metalice (cleme); cleme metalice
(crampoane); grilaje metalice de protecţie
pentru drumuri; plăci metalice pentru
scufundare; docuri metalice pentru amararea
ambarcaţiunilor (plutitoare); sonerii
neelectrice; tocuri de uşă din metal;
închizătoare de uşi neelectrice; accesorii
metalice pentru uşi; cadre de uşi din metal;
mânere metalice pentru uşi; inele metalice
pentru uşi; deschizătoare de uşi neelectrice;
foi metalice pentru uşi; grătare pentru şters
picioarele; arcuri de uşi neelectrice; opritoare
metalice pentru uşi; uşi metalice; conducte de
scurgere din metal; sifoane de evacuare
(clape) din metal; grătare metalice; conducte
metalice pentru instalaţiile de încălzire
centralizată; conducte metalice pentru
instalaţiile de ventilare şi aer condiţionat;
coturi metalice pentru conducte; garduri
metalice pentru morminte; şuruburi cu ochi;
brăţări metalice pentru fixarea ţevilor; garduri
din metal; ferotitan; inele de siguranţă din
metal; inele de siguranţă metalice pentru
mânere; inele de siguranţă metalice pentru
bastoane; figurine (statuete) din metal
obişnuit; umpluturi din metal; suport pentru
lemne; eclise de îmbinare (şine); fitinguri
metalice pentru sicrie; fitinguri metalice
pentru conducte de aer comprimat; fitinguri
metalice pentru mobilă; fitinguri metalice
pentru ferestre; flanşe metalice din metal
(brăţări); indicator metalic cu lumină
intermitentă pentru construcţie; containere
metalice plutitoare; dale metalice pentru
pardoseală; pardoseli metalice; folii metalice
5
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metal pentru clădiri; cuie spintecate din metal;
bolţuri (feronerie); manşoane de conducte din
metal; colectoare metalice pentru conducte;
cleme metalice pentru conducte; conducte
metalice; ţevi metalice pentru instalaţiile de
încălzire centralizată; conducte de refulare
metalice; materiale metalice de ranforsare
pentru ţevi; pitoane metalice (echipament de
alpinism); plăcuţe de înmatriculare din metal;
platforme prefabricate din metal; dopuri
metalice; fişe de perete din metal; macaz de
cale ferată; stâlpi din metal; stâlpi metalici
pentru liniile electrice; piscine (structuri
metalice); verande metalice (construcţii); pari
metalici; pari metalici pentru liniile electrice;
cârlige metalice pentru tigăi; cutii de
conservare; cutii metalice pentru conservare;
propte metalice; scripeţi metalici cu excepţia
celor pentru maşini; metale piroforice; şine
metalice; material metalic pentru calea ferată;
puncte de cale ferată; traverse metalice pentru
calea ferată; schimbătoare de cale ferată;
tamburi metalici nemecanici pentru furtunuri
flexibile; materiale retractare de construcţie
din metal; plăcute de înmatriculare din metal;
materiale de ranforsare din metal pentru
beton; materiale de ranforsare din metal
pentru curele de maşini; materiale de
ranforsare din metal pentru conducte; inele
pentru chei din metal obişnuit; inele din metal;
nituri din metal; platforme metalice pentru
lansarea rachetelor; tije metalice pentru lipire
şi udare; rulouri de ferestre din oţel;
acoperişuri metalice; hidroizolaţie metalică
pentru acoperiş; produse pentru acoperirea
metalului; tamburi de frânghie din metal; funii
metalice; glisieră metalică pentru uşi; seifuri;
casete de bani; lanţuri de siguranţă din metal;
foraibăre metalice pentru ferestre; scripeţi;
schele metalice; site pentru cuptoare; plase
metalice contra insectelor; inele cu şurub;

cutii metalice pentru corespondenţă; litere şi
cifre din metal obişnuit, cu excepţia formelor
de tipar; limonit; căptuşeli metalice
(construcţii); legături metalice pentru cabluri,
neelectrice; buiandrug metalic; harnaşamente
metalice pentru manipularea sarcinilor; curele
metalice pentru manipularea sarcinilor; tije de
nivel metalice pentru vagoanele de cale ferată;
paleţi de încărcare din metal; chingi metalice
pentru manipularea sarcinilor; încuietori
metalice pentru bagaje; încuietori metalice
pentru vehicule; încuietori metalice, cu
excepţia celor electrice; agrafe metalice pentru
centurile de siguranţă; materiale de ranforsare
pentru centurile de siguranţă; magneziu;
mangan; capace metalice pentru gurile de
vizitare; colectoare metalice pentru reţele de
conducte; stâlpi metalici; materiale metalice
pentru căile ferate permanente, de tip
funicular; dulapuri metalice cu plasă de
ţânţari; plăci memoriale din metal; plăcuţe
memoriale din metal; metale sub formă de
pudră; mulaje metalice pentru cornişe;
molibden; monumente din metal; babe
metalice pentru amarare; balize metalice de
amarare; mojar (recipient metalic pentru
amestecare); mulaje metalice pentru cornişe;
cuie; nichel; nichel-argint; niobiu; duze de
unsoare; duze metalice; numere de
înmatriculare din metal; piuliţe metalice;
casete metalice pentru cutii de ungere;
minereuri metalice; jaluzele exterioare din
metal; containere de ambalare din metal;
ambalaje din plăci de cositor; lacăte; cabine
metalice pentru pulverizarea vopselei; stâlpi
metalici; paleţi metalici pentru manipulare;
paleţi metalici pentru încărcare; paleţi metalici
pentru transport; panouri metalice pentru
construcţii; paravane metalice; pavele
metalice; cepuri metalice; conducte de
refulare metalice; stive de metal; stâlpi din
6
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cositor; foiţă de staniu; tablă galvanizată;
ambalaje din tablă de cositor; titan; fier titan;
tombac; garduri metalice pentru cavouri;
monumente din bronz pentru cavouri;
monumente metalice pentru cavouri; cavouri
metalice; plăci metalice pentri pietre funerare;
stele metalice pentru pietre funerare; pietre
funerare metalice; cutii de scule din metal
goale; dulap de scule din metal gol; mânere
din metal pentru scule; dozatoare de prosoape
fixe din metal; paleţi de transport din metal;
elemente metalice pentru protecţia copacilor;
împletituri metalice; bazine metalice pentru
amestecarea mortarului; tubaje metalice;
tuburi metalice; tungsten; fier tungsten;
turnicheţi; plăci turnante (căi ferate); ventile
metalice, altele decât componentele de maşini;
vanadiu; giurete metalice; cuve metalice;
criptă metalică (funerară); conducte metalice
pentru instalaţii de ventilaţie şi aer
condiţionat; bancuri de menghină metalice;
gheare de menghină din metal; lambriuri
metalice; inele metalice de siguranţă pentru
bastoane; armături metalice pentru pereţi
(construcţii); cârlige metalice de perete pentru
conducte; armături metalice pentru pereţi
(construcţii); fişe metalice de perete; şaibe
metalice; ventile metalice pentru conductele
de apă; conducte de apă din metal; giruete din
metal; tije metalice pentru sudură; sisteme de
blocare a roţilor; metal alb; dispozitive
metalice pentru îndepărtarea păsărilor
antrenate de vânt; bobine metalice de
înfăşurare nemecanice pentru furtunuri
flexibile; bolţuri pentru cadrele ferestrelor;
elemente de prindere a ferestrelor din metal;
cadre metalice de ferestre; scripeţi ferestre;
opritoare metalice pentru ferestre; fitinguri
metalice pentru ferestre; ferestre metalice;
ţesătură metalică; sârmă din metale obişnuite;
Sârmă din aliaje metalice comune cu excepţia

şuruburi metalice; mânere metalice pentru
coase; capace de etanşare din metal; capace
metalice de etanşare pentru sticle; sigilii de
plumb; dispozitive metalice pentru legat
snopi; palplanşe metalice; foi şi plăci
metalice; bailaguri; cofraj metalic pentru
beton; cofraje metalice; panouri de
semnalizare metalice, neluminoase şi
nemecanice; panouri metalice de semnalizare;
indicatoare metalice pentru drumuri,
neluminoase şi nemecanice; fier siliciu;
pervaze metalice; silozuri metalice; aliaj de
staniu placat cu argint; aliaj de argint pentru
lipit; patinoase (structuri metalice); manşoane
(feronerie); chingi metalice pentru
manipularea sarcinilor; aliaj de aur pentru
lipit; aliaj de argint pentru lipit; fir metalic
pentru lipire; broască cu închidere automată;
arcuri (feronerie); contrafişe; trepte metalice;
scări metalice; sârmă metalică pentru butoaie;
statui din metal obşinuit; statuete din metal
obişnuit; aliaje din oţel; clădiri din oţel; stâlpi
din oţel; conducte din oţel; tablă din oţel;
benzi din oţel; tuburi din oţel; oţel brut sau
semifabricat; sârmă din oţel; scări metalice;
brăţări opritoare din metal; opritoare
metalice;chingi metalice pentru manipularea
sarcinilor; dispozitive de întindere pentru
benzi metalice (legături de tensionare);
dispozitive pentru întinderea curelelor
metalice; montanţi (componente ale scărilor)
metalici; fier balot; bandă din oţel; piscine
(structuri metalice); schimbătoare de cale
ferată; piroane pentru căile ferate; rezervoare
metalice; tantal (metal); stâlpi telegrafici din
metal; cabine telefonice din metal; cutii
telefonice din metal; cabluri de teleferic;
legături de tensiune; ţăruşi metalici pentru
cort; filete metalice pentru legături; plăci de
ancorare; legături metalice de cale ferată;
plăci metalice; plăci din metal pentru clădiri;
7
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sârmelor de siguranţă; cablu de sârmă;
dispozitive de întindere a sârmei (legături de
tensionare); lucrări de artă din metal obişnuit;
folii metalice pentru ambalare şi împachetare;
împachetarea sau legarea benzilor metalice;
zinc; zirconiu.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras;
instrumente de lustruire (unelte manuale);
teste (unelte); instrumente agricole manuale;
plăci circulare de filetat; pulverizatoare de
insecticid (unelte manuale); sfredele (scule);
sule; topoare; bare de alezat; baionete; maşină
de tuns barba; burdufuri pentru şemineu
(unelte manuale); curele pentru scule; cosoare;
cuţite de rindea (scule); cuţite de rindea
(componente de unelte); instrumente pentru
ascuţirea lamelor; pale pentru avioane; lame
(scule); cuţit (arme); bâte; foarfecă pentru
peluze; burghie; ferăstrău cu coardă; maşini de
împletit (unelte manuale); ciocane marcatoare;
burghie de mână; cuţite de altoit; ciocan
pentru cioplit piatră; desfăcătoare de conserve
neelectrice; sfredele pentru tâmplar; cutii
pentru lame; instrumente pentru marcarea
vitelor; foarfeci pentru vite; aparate pentru
ameţirea vitelor; daltă de călăfătuit; dorn de
perforat (scule manuale); feliatoare neelectrice
de brânză; dălţi; satâre (cuţite); cârlige pentru
tâmplari sau dogari; securi; fiare de sertizat;
răngi; cleşti pentru arcuirea genelor; cleşti
pentru ondulare; cleşti pentru cuticule; pensete
pentru cuticule; tacâmuri; dorn portfreză;
cuţite; cuţit de pizza neelectric; bare de alezat;
cuţit de aşchiere (scule); pumnale; articole
pentru lichide de decantare (scule manuale);
aparate electrice şi neelectrice pentru epilat;
aparate pentru distrugerea paraziţilor din
plante; diamante pentru ferestre (componente
de unelte manuale); stanţe (scule manuale);
săpător (scule manuale); exacavatoare cu cupă

(scule manuale); aparate de trefilat sârmă
(scule manuale); răzuitoare; suporturi de
burghie (scule manuale); aparate pentru
perforarea urechilor; maiuri pentru pământ
(unelte manuale); unelte ascuţite (unelte
manuale); feliator neelectric pentru ouă;
imprimator în relief (unelte manuale); pile
abrazive; pietre de polizor abrazive; ace de
gravură; dispozitive de îndreptare (scule
manuale); piese de extensie pentru suporturile
burghielor de filetat; cleşte pentru extragerea
unghiilor; ondulatoare pentru gene; cuţite
pentru potcovari; pile (scule); aparate de
lustruit unghiile electrice sau neelectrice;
vătraie; budufuri pentru şeminee (unelte
manuale); bandă derulantă (unelte manuale);
harpoane pentru peşte; plăci pentru îndreptare;
cuţite de descărnare (unelte manuale);
furculiţe; oală de turnare (unelte manuale);
cadre pentru ferestraie manuale; dispozitiv de
cules fructe (unelte manuale); piuare (unelte
manuale); unelte de piuare (unelte manuale);
unelte manuale pentru grădină; diamante
pentru ferestre (componente de unelte); fiare
de glazurare; fiare de gofrare; dălţi (unelte
manuale); unelte pentru altoire (unelte
manuale); unelte de gravare (unelte manuale);
pietre de polizat abrazive; pietre de polizor
(unelte manuale); pistoale (scule); pistoale
manuale pentru extrudarea chiturilor; meliţe
(unelte manuale); coase; hainault; aparate de
tuns animale (unelte manuale); aparate de tuns
de uz personal electrice şi neelectrice; aparate
manuale pentru ondularea părului; pensete;
ciocane (unelte manuale); burghie manuale
(unelte manuale); pompe manuale; unelte
manuale; harpoane; harpoane pentru pescuit;
securi; săpăligă (unelte manuale); bărzi;
burghie de perforare (piese de unelte
manuale); cuţite pentru brăţări (unelte
manuale); cuţite de vânătoare; dălţi pentru
8
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polizat); fiare de amorsare (scule manuale);
cuţite de recepare; foarfeci de recepare; cleşti
de recepare; pompe manuale; cleşti de
perforare (unelte manuale); inele de perforare
(aspiratoare pentru articulaţii); perforatoare
(unelte manuale); rindele de fălţuire; agitator
(unelte manuale); agitatoare de deznisipator;
maiuri (unelte manuale); berbeci (unelte
manuale); raşpeluri (unelte manuale);
mecanisme cu clichet (unelte manuale); lame
de ras; casete de lame; curele de ascuţit
briciul; aparate de ras electrice sau
neelectrice; doze pentru alezor; alezoare;
maşini de nituit (scule); ciocane de nituit
(unelte manuale); săbii; agitatoare pentru
deznisipator; lame de ferestrău (componente
de unelte manuale); suporturi de ferăstrău;
ferestrău (unelte manuale); teci pentru săbii;
cuţite de răzuire; foarfeci; racletă (unelte
manuale); unelte de răzuit (unelte manuale);
gupe (unelte manuale); prelungitoare pentru
suporturile burghiurilor de filetat; şurubelniţe;
cuţit de filet pentru şuruburi (unelte manuale);
inele pentru coase; pietre pentru coase; coase;
foarfece pentru grădină; instrumente de
ascuţit; oţeluri de ascuţit; pietre de ascuţit;
pietre rotative de polizor (unelte manuale);
truse de bărbierit; lame de foarfece; foarfece
mecanice (instrumente manuale); foarfece;
lopeţi (scule); seceri; arme albe, altele decât
armele de foc; argintărie (cuţite, furculiţe şi
linguri); instrumente şi dispozitive pentru
jupuirea animalelor; aparate şi instrumente
pentru jupuirea animalelor măcelarului;
aparate şi instrumente pentru sacrificarea
animalelor; baros; feliatoare de brânză
neelectrice; feliatoare de ouă neelectrice;
cazmale (unelte manuale); chei de buloane
(scule); spatule (scule); linguri; pulverizatoare
de insecticid (unelte manuale); echere (scule);
instrumente de ştanţare (unelte manuale);

gheaţă; pulverizatoare de insecticide (unelte
manuale); pulverizatoare de insecticide
(unelte manuale); vaporizatoare de insecticide
(unelte manuale); plăci de îndreptat; fiare
(unelte manuale neelectrice); cricuri de
ridicare, manuale; ferăstraie mecanice; oţeluri
pentru cuţite; cuţite; aspiratoare pentru
articulaţii; linguri pentru vin; cancioc (unelte
manuale); calapoade (unelte manuale pentru
cizmari); foarfece pentru gazon (instrumente
manuale); curele pentru ascuţit din piele;
leviere; cricuri manuale; instrumente pentru
marcarea animalelor; macete; ciocane din
lemn (instrumente manuale); seturi de
manichiură; seturi electrice pentru
manichiură; cavile de matisit; ciocane pentru
zidari; pistoale manuale pentru extrudarea
chiturilor; sape late; maşini de tocat carne
(unelte manuale); dispozitive pentru
întinderea benzilor metalice; freze (unelte
manuale); cuţite de tocar (unelte manuale);
cutii de roţi dinţate conice (unelte manuale);
fiare de formare; colectoare de monede; piuă
pentru bătătorire; daltă pentru scobituri; fiare
pentru formare; pile electrice sau neelectrice
pentru unghii; unghiere electrice sau
neelectrice; dispozitive pentru tras unghii
(unelte manuale); dispozitive de extras unghii;
cleşti pentru unghii; aparate de bătut cuie; pile
pentru ace; maşini de filetat ace; cleşti;
perfoatoare de numerotare; spărgătoare de
nuci; desfăcătoare de stridii; şpacluri; fier de
derulat (unelte manuale); cuţite de cojit; seturi
de pedichiură; bricege; scule de perforare
(unelte manuale); pisăloage; târnăcoape;
pickhammere; sape (scule); dispozitive pentru
perforarea urechilor; aparate de bătut bolţuri;
cleşti; cuţite pentru pizza neelectrice; cuţit de
rindea; rindele; aparate pentru uciderea
paraziţilor plantelor; cleşti; bastoane de
poliţie; fiare de polizat (instrumente de
9
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matriţe (unelte manuale); ciocane pentru
piatră; pietre de ascuţit; dispozitive de
întindere pentru sârme şi benzi metalice
(unelte manuale); instrumente de ascuţit;
aparate pentru ameţirea vitelor; cleşti pentru
zahăr; teci pentru săbii; săbii; seringi pentru
pulverizarea insecticidelor; tacâmuri (cuţite,
furculiţe şi linguri); furculiţe; tacâmuri (cuţite,
furculiţe şi linguri); cheie de robinet; robineţi
(scule); aparate pentru tatuare; extractoare de
scaieţi (unelte manuale); maşină de filetat;
instrumente pentru perforarea biletelor;
desfăcătoare de conserve neelectrice; cleşti;
curele pentru scule (suporturi); instrumente
pentru curăţarea copacilor; mistrii; făraşe de
grădină; cuţite de tăiat ţevi (scule);
instrumente de tăiat ţevi; pensete;
vaporizatoare de insecticid (unelte manuale);
tocătoare de legume; cuţite pentru legume;
aparate de mărunţit legume; feliatoare de
legume; menghine; furci pentru plivit (unelte
manuale); polizoare rotative (unelte manuale);
suporturi pentru bare de ascuţit; bare de
ascuţit; foarfece mari de grădină; dispozitive
de întindere a sârmei (unelte manuale); maşină
de dezizolat sârmă; chei de piuliţe (scule).
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişi; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar; foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare; plăci cu adrese pentru maşini de
adresare; ştampile cu adrese; maşini de
adresare; benzi adezive pentru papetărie sau
menaj; dozatoare de bandă adezivă

(consumabile de birou); adezivi (lipici) pentru
papetărie sau menaj; panouri publicitare din
hârtie sau carton; albume; almanahuri;
invitaţii (papetărie); acuarele; machete
arhitecturale; table aritmetice; palete de
acuarele pentru artişti (acuarele); atlase; plase
conice din hârtie; saci (pungi, plicuri) din
hârtie sau plastic pentru ambalat; pungi pentru
microunde; saci de gunoi din hârtie sau
plastic; bile pentru pixuri cu rolă; bavete din
hârtie; agrafe de capsat hârtii; benzi de
legătură (legarea cărţilor); mostre biologice
folosite în microscopie (materiale didactice);
table; sugative; şabloane; aparate şi maşini
pentru legătorii (echipamente de birou);
ţesături pentru legătorii; cordoane pentru
legătorii; material pentru legarea cărţilor;
legături pentru cărţi; suporturi pentru cărţi;
broşuri; semne de cărţi; cărţi; învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie; ambajale pentru
sticle din carton sau hârtie; funde din hârtie;
cutii pentru stilouri; cutii din carton sau hârtie;
materiale de ambalat cu bule; dulapuri pentru
papetărie (articole de birou); mese de calcul;
calendare; pânze pentru pictură; hârtie carbon;
tuburi din carton; carduri (cuprinse în această
clasă); carcasă pentru ştampile; cataloage;
cretă pentru litografie; suporturi de cretă; cretă
pentru marcare; mătănii; creioane de cărbune;
indicatoare non-electronice pentru grafice;
grafice; suporturi pentru carnete de cecuri;
cromolitografii; cromo; benzi pentru trabuce;
planşete cu clame; agrafe pentru birou; agrafe
pentru bani; ţesături pentru legătorie; suporturi
de hârtie; filtre din hârtie pentru cafea; cărţi de
desene; compasuri pentru desen; claviatură de
culegere (tipografie); panglici de cerneală
pentru imprimante de computer; benzi de
hârtie şi carduri pentru înregistrarea
programelor computerizate; hârtie de copiator
(papetărie); cordoane pentru legătorie; pastă
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grafice; reproduceri grafice; felicitări; ţesătură
gumată pentru papetărie; bandă gumată
(papetărie); gume (adezivi) pentru papetărie
sau menaj; aparate pentru etichetare manuală;
manuale; şerveţele din hârtie; suporturi pentru
mâini pentru pictori; specimene de manuscris
pentru copiere; cutii de pălării din carton;
hectografe; secţiuni histologice pentru scopuri
didactice; suporturi pentru carnete de cecuri;
suporturi pentru ştampile; suporturi de
paşapoarte; trafalete; foi din hârtie sau plastic
cu control al umidităţii pentru ambalarea
produselor alimentare; hârtie igienică; carduri
pentru index (papetărie); indexuri; tuşuri;
cerneală; beţe pentru cerneală; pietre pentru
cerneală (rezervoare de cerneală); tuşiere;
panglici impregnate cu tuş; panglici
impregnate cu tuş pentru imprimantele de
computer; foi imprimate cu tuş pentru
aparatele de reprodusere a documentelor; foi
impregnate cu tuş pentru aparate de duplicare;
călimări; călimări Ihtiocol pentru papetărie
sau menaj; folii de protecţie pentru hârtie;
cartele perforate pentru maşini de tricotat tip
Jacquard; etichete, altele decât din material
textil; aparate pentru laminat documente
pentru birouri; registru principal (cărţi); tăvi
pentru scrisori; litere (caractere); pietre
litografice; lucrări litografice de artă;
litografe; dispozitive de legat; hârtie
luminiscentă; reviste (publicaţie periodică);
copii multiplicate (papetărie); manuale; hărţi
geografice; cretă de marcare; stilouri de
marcare (papetărie); suporturi pentru pahare
de bere; pungi pentru microunde; maşini şi
aparate mimeografe; plastilină; mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti); materiale
de modelare; pastă de modelat; ceară de
modelat cu excepţia celei de uz dentar;
machete arhitecturale; dispozitive pentru
umezirea suprafeţelor gumate (articole de

corectoare (articole de birou); cerneală
corectoare (heliografie); benzi corectoare
(articole de birou); învelitoare din hârtie
pentru ghivecele de flori; coperte (papetărie);
recipiente din hârtie pentru creme; imprimante
neelectrice pentru carduri de credit; cuţite
pentru hârtie (articole de birou); dispozitive de
decalcomanie; diagrame; dozatoare de bandă
adezivă (articole de birou); dosare pentru
documente (papetărie); suporturi de
documente (papetărie); dispozitive de
laminare ca articole de birou; huse pentru
sertare din hârtie parfumate sau nu; planşe
pentru desen; instrumente pentru desen;
materiale pentru desen; paduri de desenat;
stilouri de desen; piuneze; seturi de desen;
echere pentru desen; echere în T pentru desen;
dispozitive de copiere; foi cu cerneală pentru
dispozitive de copiere; şevalete pentru pictori;
benzi elastice pentru birouri; hârtie pentru
electrocardiograf; dispozitive de
galvanoplastie; şabloane de broderie; plăci de
gravură; gravuri; dispozitive pentru sigilarea
plicurilor pentru birouri; plicuri (papetărie);
radiere pentru tabla de scris; produse de
radiere; şabloane pentru ştergere; ace pentru
gravare; prosoape din hârtie pentru faţă;
figurine (statuete) din mucava; dosare
(articole de birou); rolă de folie din plastic
pentru paletizare; hârtie de filtru; materiale
filtrante (hârtie); degetare (articole de birou);
fanioane din hârtie; fluturaşi publicitari;
bibliorafturi pentru hârtii; bibliorafturi
(papetărie); forme imprimate; stilouri cu
cerneală; aparate de francare pentru birou;
florare; suporturi de şpalt (tipografie); saci de
gunoi din hârtie sau plastic; hărţi geografice;
globuri pământeşti; lipici pentru papetărie sau
menaj; gluten (lipici) pentru papetărie sau
menaj; piepteni cu dinţi mărunţi (cuprinşi în
această clasă); grafice imprimate; reprezentări
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imprimate; orare imprimate; aşternuturi pentru
imprimante, altele decât din material textil;
reglet pentru tipografi; seturi portabile de
imprimare (articole de birou); tipărituri
(gravuri); prospecte; publicaţii tipărite;
perforatoare (articole de birou); hârtie pentru
radiografii; reproduceri grafice; panglici din
hârtie; role pentru maşinile de scris; trafalete;
rozarii; radiere; linii de desen; echere; palete
pentru acuarele pentru artişti; articole pentru
şcoală (papetărie); radiere pentru birouri;
compuşi de etanşare pentru papetărie; maşini
de lipit pentru birouri; sigilii; pecete de siligiu;
ceară de sigilare; timbre seci (ştampile); benzi
autoadezive pentru papetărie sau menaj; foi
din celuloză reciclată pentru ambalare; sigilii
din hârtie; firme din carton sau hârtie; folie de
argint; condeie de ardezie; cărţi de cântece;
bobine pentru panglicile impregnate cu tuş;
echere de desen; tuşiere pentru ştampile;
suporturi pentru ştampile; ştampile de adresă;
ştampile; cutii pentru ştampile; suporturi
pentru creioane şi stilouri; capsatoare pentru
birouri; prese de capsare (articole de birou);
pastă de amidon (adeziv) pentru pentru menaj
sau papetărie; steatit (creta croitorului); litere
din oţel; stilouri din oţel; cutii de matriţe;
plăci de matriţe; matriţe; şabloane (papetărie);
abţibiluri (papetărie); pietre litografice;
garnituri de masă din hârtie; şerveţele de masă
din hârtie; feţe de masă din hârtie; table
artimetice; etichete pentru carduri de index;
creta croitorului; globuri pământeşti; şerveţele
de hârtie pentru demachiere; hârtie igienică;
prosoape din hârtie; pânză de calc; ace de
punctare pentru desen; hârtie de calc; şabloane
de copiere; cartonaşe, altele decât pentru
jocuri; tipare de transport (decalcomanie);
hârtie transparentă (papetărie); tăvi pentru
sortarea şi numărarea banilor; tuburi din
carton; caractere (numerale şi litere); taste

birou); dispozitive de umezire (articole de
birou); cleme pentru bani; aparate pentru
montarea fotografiilor; felicitări muzicale;
şerveţele de hârtie pentru demachiere;
şerveţele de hârtie pentru masă; ziare; peniţe;
peniţe din aur; carneţele; aparate de
numerotare; numere (caractere); ştampile de
anulare; perforatoare de birou; oleografe;
materiale de ambalat fabricate din amidon;
hârtie de ambalat; carnete (papetărie); carnete
de scris; cutii de acuarele (articole folosite în
şcoală); tăvi de pictură; pensule pentru
pictură; pensule pentru pictori; tablouri cu sau
fără rame; palete pentru pictori; foi volante;
pantografe (instrumente de desen); funde de
hârtie; agrafe de hârtie; hârtie pentru
electrocardiograf; hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat; cuţite pentru hârtie (cutter-e)
(articole pentru birou); panglici din hârtie; foi
de hârtie (papetărie); distrugătoare de hârtie
pentru birouri; hârtie cerată; greutăţi pentru
hârtie; mucavale; hârtie pergament; suporturi
de paşapoarte; paste pentru papetărie sau
menaj; şabloane pentru confecţionarea
rochiilor; şabloane pentru croitorie; cutii de
stilouri; agrafe de stilouri; materiale pentru
ştergerea stilourilor; suporturi de creioane;
suporturi de creioane de grafit; creioane de
grafit; ascuţitori electrice sau neelectrice;
creioane; suporturi pentru stilouri; stilouri
(articole de birou); publicaţii periodice;
gravuri fotografice; rame de fotografii; aparate
pentru montarea fotografiilor; fotografii
imprimate; pancarte din carton sau hârtie;
naproane din hârtie; scheme; rolă de folie din
plastic pentru paletizare; folie din plastic
pentru ambalare; materiale plastice pentru
modelare; indicatoare non-electronice pentru
grafice; portrete; sisteme de contorizare a
corespondenţei pentru birouri; timbre de
corespondenţă; cărţi poştale; poster; publicaţii
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spălarea vaselor; perii electrice, altele decât
componente ale maşinilor; perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor; perii
pentru încălţăminte; materiale pentru
fabricarea periilor; găleţi; piele de căprioară
pentru curăţat; arzătoare de parfumuri; busturi
din porţelan, teracotă sau sticlă; untiere;
capace pentru untiere; găici pentru nasturi;
servantă (tăvi); cuşti pentru animalele de
companie; forme de prăjituri; candelabre
(lumânări); stingătoare de lumânări; inele de
lumânări; lumânări; cutii de bomboane;
damigene; maşini de măturat covoarele; huse
pentru pieptăn; cazane; ceramică pentru uz
casnic; oale de noapte; capace pentru vase cu
brânză; ornamente din porţelan; beţişoare
chinezeşti pentru mâncat; site (ustensile
casnice); instrumente de curăţare acţionate
manual; cârpe pentru curăţenie; câlţi pentru
curăţat; sisteme de închidere pentru capace
oale; cârpe pentru spălarea podelelor;
suporturi pentru uscarea hainelor; cleşti pentru
rufe; suporturi de întindere pentru
îmbrăcăminte; suporturi de pahare, nu din
hârtie şi cu excepţia garniturilor de masă;
amestecătoare pentru cocktail-uri; filtre
non-electrice de cafea; râşniţe manuale pentru
cafea; servicii de cafea (veselă); ibrice
non-electrice de cafea; lăzi frigorifice
portabile non-electrice; pieptăni electrici;
pieptăni pentru animale; pieptăţi cu dinţi rari
pentru păr; pungi pentru ornat pentru cofetari
(pungi pentru patiserie); recipiente pentru uz
casnic sau pentru bucătărie; forme pentru
copt; cuţite pentru biscuiţi; borcane pentru
biscuiţi; seturi de oale de gătit; oale de gătit;
ţepuşe metalice pentru gătit; ustensile
non-electrice pentru gătit; răcitoare (vase
pentru gheaţă); lăzi frigorifice portabile
non-electrice; dispozitive de răcit alimente
care conţin lichide schimbătoare de căldură

pentru maşina de scris; panglici pentru maşina
de scris; maşini de scris electrice sau
neelectrice; aparate de viniete; ambalaje din
vâscoză; acuarele (tablouri); ceară de sigilat;
hârtie cerată; panou de celuloză (papetărie);
hârtie de celuloză; ambalaje (papetărie); hârtie
de ambalat; benzi de fixare instrumentele de
scris; pensule de scris; seturi de scris; casete
pentru scris (papetărie); cretă de scris;
instrumente de scris; materiale de scris; cărţi
de scris sau colorat; suporturi de scris; hârtie
de scris; tăbliţe de scris; tablete de scris; hârtie
xuan pentru caligrafie şi picturi chinezeşti.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase; bureţi abrazivi pentru bucătărie; bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii; dozatoare de
aerosoli, nu pentru uz medical; acvarii
interioare; capace de acvarii; dispozitive
electrice pentru atragerea şi omorârea
insectelor; oale sub presiune neelectrice;
cădiţe portabile pentru copii; bazine; bazine
(recipiente); coşuri pentru uz casnic; linguri
de amestecat pentru bucătărie; bătătoare de
covoare, altele decât maşini; bătătoare
neelectrice; halbe de bere; termosuri pentru
băuturi; coşuri de gunoi; fântâni pentru păsări;
cuşti pentru păsări; amestecătoare neelectrice
pentru uz casnic; mese de călcat; calapoade de
pantofi; întinzătoare de pantofi; tigve;
tirbuşoane; sticle; sticle frigorifice; bazine;
boluri din sticlă; cutii pentru dulciuri; cutii din
sticlă; cutii din metal pentru dozarea de
prosoape din hârtie; cutii de săpun; coşuri de
pâine de uz casnic; cutii de pâine; tocătoare
pentru pâine; perii pentru animale (perii);
mături; produse pentru periat; perii pentru
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conductori electrici fini încorporaţi; borcane
din sticlă (damigene); sticlă opală; sticle
(recipiente); dopuri din sticlă; sticlă brută sau
semifabricată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii; fiole din sticlă (recipiente); vată
din sticlă cu excepţia celei pentru izolare;
sticlă vopsită; întinzătoare pentru mănuşi;
mănuşi pentru uz casnic; mănuşi de lustruit;
vase pentru lipici; cupe; grătare (ustensile
casnice); tigăi grill (ustensile casnice);
suporturi de grătare; grătare (ustensile de
gătit); păr pentru perii; recipiente izolate
contra căldurii; suporturi pentru flori şi plante
(aranjarea florilor); suporturi pentru hârtie
igienică; cornuri pentru băut; ţesale; vase
calde neîncălzite electric; găleţi cu gheaţă;
forme pentru cuburi de gheaţă; vase pentru
gheaţă; terarii de interior (creşterea plantelor);
terarii de interior (animale vii); capcane
pentru insecte; dispozitive electrice pentru
atragerea şi omorârea insectelor; termosuri;
huse formate pentru masa de călcat; mese de
călcat; saci izotermici; calapoade pentru
pantofi; borcane din sticlă (damigene); carafe;
ibrice non-electrice; recipiente pentru
bucătărie; amestecătoare de bucătărie
non-electrice; suporturi de cuţite pentru masă;
perii pentru abajururi; măsuţe; piele pentru
lustruit; seturi de lichior; tăvi pentru
necesităţile animalelor de companie; cutii
pentru gustări; majolică; produse de
demachiere; iesle pentru animale; suporturi
pentru meniuri; cutii pentru reziduuri; mori
pentru uz casnic acţionate manual; mixere
manuale (shaker-e pentru cocktail-uri);
dispozitive non-electrice de amestecat pentru
uz casnic; linguri de amestecat (ustensile de
bucătărie); forme de cuburi de gheaţă; forme
(ustensile de bucătărie); găleţi pentru mop;
mopuri; mozaic din sticlă nu pentru
construcţie; forme de cucuri de gheaţă; forme

pentru uz casnic; huse pentru ceainice;
ustensile cosmetice; bumbac pentru curăţire;
capace pentru vase; învelitoare, cu excepţia
celor din hârtie pentru ghivece de flori; seturi
de ceai; oliviere; oţetare; tăvi pentru firimituri;
cristal (pahare); ceşti; suport pentru ouă; căni
pentru fructe; pahare din plastic sau hârtie;
ţesale; tocătoare pentru bucătărie; carafe;
friteuze non-electrice; aparate de odorizare de
uz personal; vase; untiere; recipiente pentru
săpun; perii pentru spălarea vaselor; dozatoare
de săpun; cutii metalice pentru dozarea
prosoapelor din hârtie; farfurii de unică
folosinţă; râşniţă non-electrică de uz casnic;
sticle pentru călătorie; pahare de băut; paie;
jgheaburi de adăpare; vase de băut; suporturi
pentru uscare; coşuri de gunoi; aparate de
şters praful de pe mobilă; aparat non-electrice
pentru şters mobila; cârpe de şters praful; vase
din ceramică; suporturi pentru ouă; sticlă
emailată; fructiere; perii pentru sprâncene;
coşuri făcute din ţesături; dispozitive de şters
praful cu pene; încălzitoare non-electrice
pentru biberoane; jgheaburi de alimentare;
fibră de sticlă, cu excepţia celei pentru izolaţii
sau uz textil; fir din fibră de sticlă, nu pentru
uz textil; figurine (statuete) din porţelan,
ceramică sau sticlă; sticle de băut pentru
călătorie; suporturi pentru placa de păr; aţă
dentară; ghivece; capcane pentru prins muşte;
palete de muşte; dispozitive pentru răcirea
alimentelor, cu lichide de schimbare a căldurii
pentru uz casnic; perii pentru încălţăminte;
căni pentru fructe; prese non-electrice de
fructe pentru uz casnic; tigăi; cuptoare; cuarţ
topit (produs semifabricat) cu excepţia celui
pentru construcţii; mănuşi de grădinărit; prese
pentru usturoi (ustensile de bucătărie); boluri
din sticlă; vase din sticlă; capace din sticlă;
sticle (recipiente); sticlă pentru geamurile
vehiculelor (produs semifabricat); sticlă cu
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dozatoare de săpun; suporturi de săpun;
supiere; spatule (ustensile de bucătărie); seturi
de condimente; suporturi pentru bureţi; bureţi
pentru uz casnic; linguri de amestecat pentru
bucătărie; ciocuri pentru recipiente; stropitori;
stropitori pentru udarea florilor şi plantelor;
dispozitive de stropire; suporturi pentru placa
de păr; suporturi pentru pămătufuri de ras;
statui din porţelan, ceramică sau sticlă;
statuete din porţelan, ceramică sau sticlă; vată
de sticlă pentru curăţare; cratiţe; dopuri din
sticlă; site; site pentru uz casnic; întinzătoare
pentru îmbrăcăminte; zaharniţe; siringi pentru
udarea florilor şi plantelor; farfurii de masă;
farfurii de unică folosinţă; veselă alta decât
cuţite, furculiţe şi linguri; căni cu capac;perii
de smolit cu coadă lungă; cupe pentru tarte;
infuzoare de ceai sub formă de bilă; huse
pentru ceainice; infuzoare de ceai; servicii de
ceai (veselă); site de ceai; ceainice; terarii
interioare (creşterea plantelor); terarii de
interior (animalele vii); recipiente izolate
termic pentru alimente; prese pentru cravate;
perii de toaletă; portfarduri; dozatoare pentru
hârtie igienică; suporturi pentru hârtie
igienică; bureţi de baie; ustensile pentru
toaletă; periuţe de dinţi; periuţe de dinţi
electrice; suporturi de scobitori; scobitori;
inele şi suporturi pentru prosoape; capcane
pentru insecte; tăvi pentru uz casnic; tăvi din
hârtie pentru uz casnic; tăvi pentru necesităţi
pentru animalele de companie; suporturi de
pahare (ustensile de masă); prese pentru
pantaloni; urne; ustensile pentru uz casnic;
sticle cu vid; portfarduri dotate; vaze; vase
pentru legume; vase metalice pentru gheaţă şi
băuturi cu gheaţă; fibre din siliciu cu excepţia
celor textile; aparate de făcut grofe
non-electrice; scânduri pentru spălat rufe;
cârpe pentru spălarea pardoselilor; căzi de
baie; coşuri de hârtii; aparat cu apă pentru

(ustensile de bucătărie); clupse pentru şoareci;
căni; pile pentru unghii; suporturi pentru
şerveţele; inele pentru şerveţele; ouă artificiale
de cuib; maşini manuale pentru tăieţei; duze
pentru furtun aspersor; duze pentru stropitori;
oliviere; sticlă opală; sticlă lăptoasă; vase;
farfurii din hârtie; cuţite pentru patiserie;
râşniţe manuale de piper; piperniţe; filtre
non-electrice pentru cafea; arzătoare de
parfumuri; odorizante; pulverizatoare de
parfum; cuşti pentru animale de casă; coşuri
de picnic accesorizate, inclusiv vase; spatule
pentru plăcinte; pămătuf din păr de porc;
puşculiţe; ţepuşe metalice pentru gătit; pipete
(degustarea vinului); ulcioare; sticlă în plăci
(materiale brute); farfurii din hârtie; capace
pentru oalele de fiert lapte; pistoane pentru
curăţirea scurgerilor înfundate; aparate şi
maşini de lustruire pentru uz casnic
non-electrice; mănuşi de lustruire; piele pentru
lustruire; materiale de lustruire cu excepţia
preparatelor, hârtiei şi pietrei; porţelanuri;
capace pentru oale; oale; produse de olărit;
inele pentru păsări; pudriere; pămătufuri
pentru pudră; praf de sticlă pentru decorare;
prese pentru pantaloni; suporturi şi inele
pentru prosoape; sticle frigorifice; containere
de gunoi; inele pentru păsări; sucitoare de uz
casnic; rozete pentru stropitoare; boluri de
salată; solniţe; bureţi din sârmă pentru
curăţarea tigăilor; tigăi ceramice; farfurioare;
cupe (veselă); bureţi abrazivi; perii abrazive;
servicii (veselă); shaker-e; suporturi pentru
pămătufuri de ras; pămătufuri de ras; perii de
pantofi; limbi de pantofi; întinzătoare de
pantofi; site (ustensile casnice); scurgătoare
(ustensile casnice); indicatoare din porţelan
sau sticlă; cuarţ topit (produs semifabricat)
altul decât pentru construcţii; sifoane pentru
apă gazoasă; bureţi abrazivi pentru piele; hote
de fum pentru uz casnic; cutii pentru săpun;
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din hârtie; flanel (ţesătură); flanel sanitar;
ţesătură pentru încălţăminte; pânză moltonată;
huse din plastic pentru mobilă; huse desfăcute;
finet; tifon (ţesătură); pânză de sticlă
(prosoape); pânză cauciucată, alta decât pentru
papetărie; ţesătură de păr (ţesătură de sac);
batiste din material textil; căptuşeli din
material textil pentru pălării; ţesătură de
cânepă; pânză de cânepă; lenjerii; jerseu
(ţesătură); pânză de iută; ţesătură tricotată;
etichete pentru ţesături; ţesături pentru
lenjerii; lenjerie demascată; lenjerie; ţesătură
de lenjerie; căptuşeală textilă pentru
încălţăminte; căptuşeli din material textil
pentru pălării; căptuşeli (textile); şerveţele
pentru demachiere (ţesătură); marabu
(ţesătură); material textil; naproane nu din
hârtie; huse pentru saltele; mănuşi pentru
spălare; moleschin (ţesătură); plase de ţânţari;
şerveţele de pânză pentru demachiere;
şerveţele de masă din material textil; perdele
împletite; plase de ţânţari; fibre textile
neţesute; muşama folosită ca faţă de masă;
dosuri de perne; feţe de perne; materiale din
plastic (înlocuitoare de ţesături); pânze
multiple la maşina de imprimat din material
textil; ţesătură de ramie; ţesătură de raion;
pături de călătorie (pături); naproane
transversale; flanel sanitar; serviete din
material textil; dosuri de perne; foi textile;
perdele de duş din material plastic sau textil;
mantale; mătase (ţesătură); ţesături din mătase
pentru şabloane de imprimare; saci de dormit
(căptuşeală); feţe de masă nu din hârtie;
şerveţele de masă din material textil; tafta
(ţesătură); tapiserie din material textil; dosuri
de pernă (lenjerii); dosuri (huse pentru
saltele); şerveţele demachiante din material
textil; prosoape din material textil; ţesături
pentru broderie; pături de călătorie (pături);
împletitură (ţesătură); tul; materiale textile

curăţarea dinţilor şi gingiilor; stropitoare;
dispozitive de udare; aparate non-electrice
pentru lustruire cu ceară; dispozitive
non-electrice pentru lustruire cu ceară pentru
pantofi; teluri neelectrice pentru uz casnic;
jardiniere; degustătoare de vin (sifoane); lână
oţelită pentru curăţare; lucrări de artă din
porţelan, teracotă sau sticlă.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă; ţesături
adezive aplicate folosind căldura; ţesături
impenetrabile la gaze ale baloanelor
aernonautice; baloane (ţesături impenetrabile
la gaze ale baloanelor aeronautice); bannere;
materiale textile pentru baie exceptând
îmbrăcămintea; pături pentru pat; lenjerii;
huse pentru pat; cearşaf din hârtie pentru pat;
lenjerii pentru pat; cuverturi; ţesătură pentru
biliard; pături pentru pat; ţesătură pentru site;
brocart; vatir; pânză; stambă; ţesătură de
stambă imprimată; pânze pentru tapiţerie sau
broderie; tifon; ţesături pentru şnururi; şeviot
(ţesătură); pânză; suporturi de pahare
(garnituri pentru masă); ţesături din bumbac;
huse din material textil pentru mobilă; huse
din plastic pentru mobilă; învelitori (lenjerii
de pat); husă din material textil pentru capacul
de toaletă; huse pentru perne; crep (material
textil); crepon; suporturi de draperii din
materiale textile; draperii din material textil
sau plastic; huse pentru perne; damasc;
lenjerie damascată; rips; perdele pentru uşi;
stofă pentru covoare; puf de eider (învelitori);
material elastic ţesut; ţesătură pentru broderie;
material textil esparto; material textil; material
textil pentru încălţăminte; material textil care
imită pielea animalelor; ţesături pentru uz
textil; prosoape de faţă din material textil;
fetru; pânză din fibră de sticlă pentru uz textil;
produse de filtrare din material textil; huse din
pânză pentru capacul de toaletă; drapele nu
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pentru umpluturi; catifea; ţesături puse pe
pereţi; mănuşi pentru spălat; ţesătură din lână;
pânză de lână; zefir (ţesătură).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; contabilitate;
întocmirea extraselor de cont; administrare
comercială a licenţierii produselor şi
serviciilor pentru alte companii; procesarea
administrativă a ordinelor de comandă; agenţii
de publicitate; publicitate prin poştă;
actualizarea materialelor publicitare;
răspândirea materialelor publicitare;
închirierea spaţiilor publicitare; informaţii
comerciale şi consiliere pentru clienţi (firmă
pentru consilierea consumatorilor); analiza
preţului de achiziţie; răspunderea la telefon
pentru abonaţii indisponibili; evaluări ale
afacerilor; intermedierea abonamentelor de
ziar; intermedierea serviciilor de
telecomunicaţii; managementul afacerilor
pentru artişti; asistenţă în managementul
afacerilor; licitaţii; auditare; transmiterea
facturilor prin poştă; contabilitate; evaluarea
afacerii; consultanţă profesională în afaceri;
informaţii de afaceri; anchete de afaceri;
investigaţii de afaceri; managementul
afacerilor şi consultată de organizare; asistenţă
pentru managementul afacerilor; consultanţă
pentru managementul afacerilor;
managementul afacerilor pentru hoteluri;
managementul afacerilor pentru artişti;
managementul afacerilor sportivilor;
consultanţă pentru organizarea afacerii;
cercetare de afaceri; servicii de relocare
pentru afaceri; administrare comercială a
licenţierii produselor şi serviciilor pentru alte
companii; agenţii pentru informaţii
comerciale; informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori);
asistenţă de management comercial şi
industrial; prezentarea produselor în medii de

comunicare pentru retail; servicii de
comparaţie a preţurilor; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
compilarea statisticilor; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate; consultanţă profesională în
afaceri; informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori);
analiza preţului; intermedieri căutări de date
în fişiere de computer; demonstraţii cu
produse; publicitate prin corespondenţă
directă; distribuirea materialelor publicitare;
distribuirea de eşantioane; reproducerea
documentelor; prognoze economice; experţi în
eficienţă; agenţii de locuri de muncă;
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare; organizarea de prezentări de
modă în scop promoţional; management
computerizat al fişierelor; prognoze
economice; managementul afacerilor pentru
hoteluri; agenţii de import-export; asistenţă
pentru management industrial sau comercial;
agenţii de informare comercială; informaţii de
afaceri; anchete de afaceri; investigaţii de
afaceri; facturare; servicii de structurare în
scop publicitar; administrare comercială a
licenţierii produselor şi serviciilor pentru alte
companii; servicii de consiliere pentru
managementul afacerilor; asistenţă de
management comercial sau industrial;
managementul fişierelor computerizate;
consultanţă de management al personalului;
marketing; cercetare de marketing; studii de
marketing; modeling pentru promoţii
publicitare sau de vânzări; servicii de culegere
a ştirilor; intermedierea abonamentelor de
ziar; închirieri de echipamente şi aparatură de
birou; publicitate online pe o reţea de
computere; sondaje de opinie; organizarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare;
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indisponibili; publicitate televizată; reclame
televizate; testare psihologică pentru
selectarea personalului; scrierea textelor
publicitare; organizarea de târguri pentru
scopuri comerciale sau publicitare;
transcriere; dactilografiere; actualizarea
materialului publicitar; închirierea
tonomatelor; procesarea cuvintelor; scrierea
textelor publicitare.

publicitate în aer liber; servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri); întocmirea
ştatelor de plată; consultanţă în domeniul
managementului personalului; recrutarea
personalului; servicii de fotocopiere;
prezentarea de produse în mediile de
comunicare pentru retail; servicii de
comparare a preţurilor; procesarea
administrativă a ordinelor de comandă;
procesare a cuvintelor; intermediere de
achiziţii (achiziţia de produse şi servicii
pentru alte afaceri); producţia de clipuri
publicitare; testare psihologică pentru
selectarea personalului; relaţii publice;
publicarea textelor publicitare; pregătirea
secţiunilor publicitare; închirierea de material
publicitar; publicarea textelor publicitare;
scrierea textelor publicitare; procesarea
administrativă a ordinelor de comandă;
publicitate radio; reclame radio; personal de
recrutare; servicii de relocare pentru
afaceri;închirierea spaţiilor publicitare;
închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare; închirierea de aparate
de fotocopiere; închirierea tonomatelor;
închirierea aparaturii şi echipamentelor de
birou; închiriere de material publicitar;
reproducerea documentelor; cercetarea
afacerilor; prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; intermedieri de
promoţii de vânzare; distribuirea
eşantioanelor; servicii de secretariat; aranjarea
vitrinelor; stenografie; căutare sponsorizare;
întocmirea extraselor de cont; compilarea
statisticilor; intermedierea abonamentelor la
servicii de telecomunicaţii; intermedierea
abonamentelor de ziar; sistematizarea
informaţiilor în bazele de date computerizate;
pregătirea taxelor; intermedierea serviciilor de
telecomunicaţii; servicii de telemarketing;
servicii de răspuns la telefon pentru abonaţii

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 08504
(151) 30/12/2015
(732) I V Y B R I D G E
VENTURES
LIMITED, Lampousas 1, P.C. 1095,
CIPRU CIPRU
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI
(540)

domi qualita perfetta!
(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:040505; 260406;
270504; 270508; 270521; 290112;
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pentru uşi; bolţuri plate; bolţ de zăvorâre;
bolţuri metalice;dopuri metalice pentru sticle;
suporturi metalice pentru sticle; sticle
(recipiente metalice) pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat; elemente de prindere
metalice pentru cutii; cutii din metal obişnuit;
seifuri; brăţări metalice de identificare pentru
spitale; suporturi metalice pentru manipularea
sarcinilor; suporturi metalice pentru
construcţie; caiele; conducte metalice
ramificate; alamă brută sau semifabricată;
aliaje prin lipire; tije metalice pentru lipire;
bronz; bronzuri pentru pietre funerare;
bronzuri (lucrări de artă); mânere metalice
pentru mături; catarame din metal obişnuit
(feronerie); plăci metalice pentru construcţii;
cadru metalic pentru construcţie; construcţia
de accesorii de mobilă din nichel-argint;
panouri metalice pentru construcţii; materiale
metalice de ranforsare pentru construcţii;
fitinguri metalice pentru construcţii;
construcţii metalice; obturatoare metalice;
geamandură metalică de radă; busturi din
metal obişnuit; cabane din metal; îmbinări
metalice pentru cabluri neelectrice; cleme
metalice pentru cabluri şi conducte; cabluri
metalice neelectrice; cadmiu; capace pentru
sticle; capsule metalice pentru sticle; ferestre
batante din metal; casete metalice pentru bani;
cutii metalice pentru sonde de petrol; suporturi
metalice pentru butoaie; butoaie metalice;
cepuri metalice pentru butoaie; fontă, brută
sau semifabricată; oţel turnat; role metalice
pentru mobilă; lanţuri pentru vite; plafoane
metalice; celţiu (hafniu); conducte şi ţevi
metalice pentru instalaţii de încălzire
centralizată; cerment; lanţuri metalice; cufere
metalice; cufere metalice pentru alimente;
cuşti metalice pentru găini; răcitori pentru
forme (turnătorie); apărători metalice de
coşuri; clape metalice de reglaj; canale

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şi tuburi metalice; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri; coloane
publicitare din metal; conducte metalice
pentru ventilare şi instalaţii de aer condiţionat;
aliaje din metale obişnuite; aluminiu; folii din
aluminiu; sârmă din aluminiu; plăci de
ancorare; ancore; oţel cornier; cuşti metalice
pentru animalesălbatice; curse pentru animale
sălbatice; metal anti-frecare; nicovale;
nicovale portabile; chioşcuri (structuri din
metal); placă de armătură; placaj pentru
armătură; colivii metalice (structuri); embleme
metalice pentru vehicule; bile din oţel; benzi
metalice pentru legare; sârmă ghimpată;
cercuri metalice pentru butoaie; butoaie
metalice; grilaje metalice de protecţie pentru
drumuri; bare pentru grătare metalice; bare
metalice pentru clichet; coşuri metalice;
fântâni pentru păsări (structuri metalice);
balize metalice, neluminoase; nicovale de
banc; role metalice pentru paturi; fitinguri
metalice pentru paturi; clopote; clopoţei
pentru animale; dispozitiv metalic de
tensionare a curelelor; curele metalice pentru
manipularea sarcinilor; banc de menghină;
instalaţii metalice pentru parcarea bicicletelor;
şuruburi metalice pentru prinderea cablurilor;
filet metalic de legătură pentru uz agricol;
legături metalice; lăzi metalice; dispozitive
pentru îndepărtarea păsărilor din metal
(acţionate de vânt); blumuri (metalurgie);
scări metalice pentru îmbarcarea pasagerilor;
plăci metalice de construcţie; zăvoare metalice
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mânere; inele de siguranţă metalice pentru
bastoane; figurine (statuete) din metal
obişnuit; umpluturi din metal; suport pentru
lemne; eclise de îmbinare (şine); fitinguri
metalice pentru sicrie; fitinguri metalice
pentru conducte de aer comprimat; fitinguri
metalice pentru mobilă; fitinguri metalice
pentru ferestre; flanşe metalice din metal
(brăţări); indicator metalic cu lumină
intermitentă pentru construcţie; containere
metalice plutitoare; dale metalice pentru
pardoseală; pardoseli metalice; folii metalice
pentru ambalare şi împachetare; matriţe
metalice de turnătorie; cadre metalice pentru
construcţie; ecrane de protecţie la foc pentru
cuptoarele de ardere; protecţii anti-foc pentru
cuptoarele de ardere; role metalice pentru
mobilă; galenă (minereuri); opritoare metalice
pentru porţi; porţi metalice; argint german;
germaniu; grinde metalice; beriliu; aliaj de
lipit din aur; dale metalice pentru pietre
funerare; pietre funerare din metal; nipluri de
unsoare; cadre metalice pentru sere; sere
metalice transportabile; balustrade metalice;
conducte de scurgere metalice; jgheaburi
metalice; cătuşe; inele metalice pentru
mânere; paleţi metalici pentru manipulare;
feronerie, de mici dimensiuni; harnaşament
metalic pentru manipularea sarcinilor; chingi
metalice; cârlige pentru plăci (feronerie);
cârlige (feronerie); cârlige metalice pentru
suporturi de haine; fier balot; oţel balot;
cercuri metalice pentru butoaie; bare metalice
de încărcare nemecanice; cuie pentru
potcoave; numere metalice pentru case
neluminoase; forme metalice pentru gheaţă;
cuie pentru gheaţă (gheare de picior); plăci de
identificare din metal; indiu; lingouri din
metale obişnuite; plase metalice contra
insectelor; dispozitive de întindere pentru
benzi din fier (legături de tensionare); fier

metalice pentru coşuri; coşuri de fum
metalice; fier cromat; minereuri de crom;
crom; placarea metalului pentru construcţie;
cleme metalice pentru cabluri şi ţevi; închideri
metalice pentru containere; agăţători metalice
pentru îmbrăcăminte; cobal, materie primă;
accesorii metalice pentru coşciuge; brăţări
metalice pentru fixarea conductelor; coloane
publicitare din metal; metale obişnuite brute
sau semifabricate; containere metalice pentru
gaz comprimat sau aer lichefiat; containere
metalice pentru combustibil lichid; containere
metalice pentru depozitare acidelor;
containere metalice (depozitare, transport);
inele de cupru; cupru, brut sau semifabricat;
sârmă de cupru, neizolată; cornişe metalice;
cuie spintecate din metal; cuplaje metalice
pentru lanţuri; crampoane (gheare de picior);
crampoane metalice (cleme); cleme metalice
(crampoane); grilaje metalice de protecţie
pentru drumuri; plăci metalice pentru
scufundare; docuri metalice pentru amararea
ambarcaţiunilor (plutitoare); sonerii
neelectrice; tocuri de uşă din metal;
închizătoare de uşi neelectrice; accesorii
metalice pentru uşi; cadre de uşi din metal;
mânere metalice pentru uşi; inele metalice
pentru uşi; deschizătoare de uşi neelectrice;
foi metalice pentru uşi; grătare pentru şters
picioarele; arcuri de uşi neelectrice; opritoare
metalice pentru uşi; uşi metalice; conducte de
scurgere din metal; sifoane de evacuare
(clape) din metal; grătare metalice; conducte
metalice pentru instalaţiile de încălzire
centralizată; conducte metalice pentru
instalaţiile de ventilare şi aer condiţionat;
coturi metalice pentru conducte; garduri
metalice pentru morminte; şuruburi cu ochi;
brăţări metalice pentru fixarea ţevilor; garduri
din metal; ferotitan; inele de siguranţă din
metal; inele de siguranţă metalice pentru
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crom; fier molibden; minereuri de fier; fier
siliciu; plăci din fier; benzi din fier; fier brut
sau semifabricat; sârmă din fier; feronerie;
nicovale de banc; feronerie pentru uşi;
feronerie pentru ferestre; jaluzele metalice;
ajutaje metalice; îmbinări metalice pentru
conducte; chei inele din metal obişuit pentru
chei; mânere metalice pentru cuţite; mânere
metalice; inele metalice pentru uşi; scări
metalice; bare de blocare metalice; zăvoare
metalice; şipci metalice; zăbrele metalice;
sigilii de plumb; plumb brut sau semifabricat;
cutii metalice pentru corespondenţă; litere şi
cifre din metal obişnuit, cu excepţia formelor
de tipar; limonit; căptuşeli metalice
(construcţii); legături metalice pentru cabluri,
neelectrice; buiandrug metalic; harnaşamente
metalice pentru manipularea sarcinilor; curele
metalice pentru manipularea sarcinilor; tije de
nivel metalice pentru vagoanele de cale ferată;
paleţi de încărcare din metal; chingi metalice
pentru manipularea sarcinilor; încuietori
metalice pentru bagaje; încuietori metalice
pentru vehicule; încuietori metalice, cu
excepţia celor electrice; agrafe metalice pentru
centurile de siguranţă; materiale de ranforsare
pentru centurile de siguranţă; magneziu;
mangan; capace metalice pentru gurile de
vizitare; colectoare metalice pentru reţele de
conducte; stâlpi metalici; materiale metalice
pentru căile ferate permanente, de tip
funicular; dulapuri metalice cu plasă de
ţânţari; plăci memoriale din metal; plăcuţe
memoriale din metal; metale sub formă de
pudră; mulaje metalice pentru cornişe;
molibden; monumente din metal; babe
metalice pentru amarare; balize metalice de
amarare; mojar (recipient metalic pentru
amestecare); mulaje metalice pentru cornişe;
cuie; nichel; nichel-argint; niobiu; duze de
unsoare; duze metalice; numere de

înmatriculare din metal; piuliţe metalice;
casete metalice pentru cutii de ungere;
minereuri metalice; jaluzele exterioare din
metal; containere de ambalare din metal;
ambalaje din plăci de cositor; lacăte; cabine
metalice pentru pulverizarea vopselei; stâlpi
metalici; paleţi metalici pentru manipulare;
paleţi metalici pentru încărcare; paleţi metalici
pentru transport; panouri metalice pentru
construcţii; paravane metalice; pavele
metalice; cepuri metalice; conducte de
refulare metalice; stive de metal; stâlpi din
metal pentru clădiri; cuie spintecate din metal;
bolţuri (feronerie); manşoane de conducte din
metal; colectoare metalice pentru conducte;
cleme metalice pentru conducte; conducte
metalice; ţevi metalice pentru instalaţiile de
încălzire centralizată; conducte de refulare
metalice; materiale metalice de ranforsare
pentru ţevi; pitoane metalice (echipament de
alpinism); plăcuţe de înmatriculare din metal;
platforme prefabricate din metal; dopuri
metalice; fişe de perete din metal; macaz de
cale ferată; stâlpi din metal; stâlpi metalici
pentru liniile electrice; piscine (structuri
metalice); verande metalice (construcţii); pari
metalici; pari metalici pentru liniile electrice;
cârlige metalice pentru tigăi; cutii de
conservare; cutii metalice pentru conservare;
propte metalice; scripeţi metalici cu excepţia
celor pentru maşini; metale piroforice; şine
metalice; material metalic pentru calea ferată;
puncte de cale ferată; traverse metalice pentru
calea ferată; schimbătoare de cale ferată;
tamburi metalici nemecanici pentru furtunuri
flexibile; materiale retractare de construcţie
din metal; plăcute de înmatriculare din metal;
materiale de ranforsare din metal pentru
beton; materiale de ranforsare din metal
pentru curele de maşini; materiale de
ranforsare din metal pentru conducte; inele
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dispozitive pentru întinderea curelelor
metalice; montanţi (componente ale scărilor)
metalici; fier balot; bandă din oţel; piscine
(structuri metalice); schimbătoare de cale
ferată; piroane pentru căile ferate; rezervoare
metalice; tantal (metal); stâlpi telegrafici din
metal; cabine telefonice din metal; cutii
telefonice din metal; cabluri de teleferic;
legături de tensiune; ţăruşi metalici pentru
cort; filete metalice pentru legături; plăci de
ancorare; legături metalice de cale ferată; plăci
metalice; plăci din metal pentru clădiri;
cositor; foiţă de staniu; tablă galvanizată;
ambalaje din tablă de cositor; titan; fier titan;
tombac; garduri metalice pentru cavouri;
monumente din bronz pentru cavouri;
monumente metalice pentru cavouri; cavouri
metalice; plăci metalice pentri pietre funerare;
stele metalice pentru pietre funerare; pietre
funerare metalice; cutii de scule din metal
goale; dulap de scule din metal gol; mânere
din metal pentru scule; dozatoare de prosoape
fixe din metal; paleţi de transport din metal;
elemente metalice pentru protecţia copacilor;
împletituri metalice; bazine metalice pentru
amestecarea mortarului; tubaje metalice;
tuburi metalice; tungsten; fier tungsten;
turnicheţi; plăci turnante (căi ferate); ventile
metalice, altele decât componentele de maşini;
vanadiu; giurete metalice; cuve metalice;
criptă metalică (funerară); conducte metalice
pentru instalaţii de ventilaţie şi aer
condiţionat; bancuri de menghină metalice;
gheare de menghină din metal; lambriuri
metalice; inele metalice de siguranţă pentru
bastoane; armături metalice pentru pereţi
(construcţii); cârlige metalice de perete pentru
conducte; armături metalice pentru pereţi
(construcţii); fişe metalice de perete; şaibe
metalice; ventile metalice pentru conductele
de apă; conducte de apă din metal; giruete din

pentru chei din metal obişnuit; inele din metal;
nituri din metal; platforme metalice pentru
lansarea rachetelor; tije metalice pentru lipire
şi udare; rulouri de ferestre din oţel;
acoperişuri metalice; hidroizolaţie metalică
pentru acoperiş; produse pentru acoperirea
metalului; tamburi de frânghie din metal; funii
metalice; glisieră metalică pentru uşi; seifuri;
casete de bani; lanţuri de siguranţă din metal;
foraibăre metalice pentru ferestre; scripeţi;
schele metalice; site pentru cuptoare; plase
metalice contra insectelor; inele cu şurub;
şuruburi metalice; mânere metalice pentru
coase; capace de etanşare din metal; capace
metalice de etanşare pentru sticle; sigilii de
plumb; dispozitive metalice pentru legat
snopi; palplanşe metalice; foi şi plăci
metalice; bailaguri; cofraj metalic pentru
beton; cofraje metalice; panouri de
semnalizare metalice, neluminoase şi
nemecanice; panouri metalice de semnalizare;
indicatoare metalice pentru drumuri,
neluminoase şi nemecanice; fier siliciu;
pervaze metalice; silozuri metalice; aliaj de
staniu placat cu argint; aliaj de argint pentru
lipit; patinoase (structuri metalice); manşoane
(feronerie); chingi metalice pentru
manipularea sarcinilor; aliaj de aur pentru
lipit; aliaj de argint pentru lipit; fir metalic
pentru lipire; broască cu închidere automată;
arcuri (feronerie); contrafişe; trepte metalice;
scări metalice; sârmă metalică pentru butoaie;
statui din metal obşinuit; statuete din metal
obişnuit; aliaje din oţel; clădiri din oţel; stâlpi
din oţel; conducte din oţel; tablă din oţel;
benzi din oţel; tuburi din oţel; oţel brut sau
semifabricat; sârmă din oţel; scări metalice;
brăţări opritoare din metal; opritoare
metalice;chingi metalice pentru manipularea
sarcinilor; dispozitive de întindere pentru
benzi metalice (legături de tensionare);
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tâmplari sau dogari; securi; fiare de sertizat;
răngi; cleşti pentru arcuirea genelor; cleşti
pentru ondulare; cleşti pentru cuticule; pensete
pentru cuticule; tacâmuri; dorn portfreză;
cuţite; cuţit de pizza neelectric; bare de alezat;
cuţit de aşchiere (scule); pumnale; articole
pentru lichide de decantare (scule manuale);
aparate electrice şi neelectrice pentru epilat;
aparate pentru distrugerea paraziţilor din
plante; diamante pentru ferestre (componente
de unelte manuale); stanţe (scule manuale);
săpător (scule manuale); exacavatoare cu cupă
(scule manuale); aparate de trefilat sârmă
(scule manuale); răzuitoare; suporturi de
burghie (scule manuale); aparate pentru
perforarea urechilor; maiuri pentru pământ
(unelte manuale); unelte ascuţite (unelte
manuale); feliator neelectric pentru ouă;
imprimator în relief (unelte manuale); pile
abrazive; pietre de polizor abrazive; ace de
gravură; dispozitive de îndreptare (scule
manuale); piese de extensie pentru suporturile
burghielor de filetat; cleşte pentru extragerea
unghiilor; ondulatoare pentru gene; cuţite
pentru potcovari; pile (scule); aparate de
lustruit unghiile electrice sau neelectrice;
vătraie; budufuri pentru şeminee (unelte
manuale); bandă derulantă (unelte manuale);
harpoane pentru peşte; plăci pentru îndreptare;
cuţite de descărnare (unelte manuale);
furculiţe; oală de turnare (unelte manuale);
cadre pentru ferestraie manuale; dispozitiv de
cules fructe (unelte manuale); piuare (unelte
manuale); unelte de piuare (unelte manuale);
unelte manuale pentru grădină; diamante
pentru ferestre (componente de unelte); fiare
de glazurare; fiare de gofrare; dălţi (unelte
manuale); unelte pentru altoire (unelte
manuale); unelte de gravare (unelte manuale);
pietre de polizat abrazive; pietre de polizor
(unelte manuale); pistoale (scule); pistoale

metal; tije metalice pentru sudură; sisteme de
blocare a roţilor; metal alb; dispozitive
metalice pentru îndepărtarea păsărilor
antrenate de vânt; bobine metalice de
înfăşurare nemecanice pentru furtunuri
flexibile; bolţuri pentru cadrele ferestrelor;
elemente de prindere a ferestrelor din metal;
cadre metalice de ferestre; scripeţi ferestre;
opritoare metalice pentru ferestre; fitinguri
metalice pentru ferestre; ferestre metalice;
ţesătură metalică; sârmă din metale obişnuite;
Sârmă din aliaje metalice comune cu excepţia
sârmelor de siguranţă; cablu de sârmă;
dispozitive de întindere a sârmei (legături de
tensionare); lucrări de artă din metal obişnuit;
folii metalice pentru ambalare şi împachetare;
împachetarea sau legarea benzilor metalice;
zinc; zirconiu.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras;
instrumente de lustruire (unelte manuale);
teste (unelte); instrumente agricole manuale;
plăci circulare de filetat; pulverizatoare de
insecticid (unelte manuale); sfredele (scule);
sule; topoare; bare de alezat; baionete; maşină
de tuns barba; burdufuri pentru şemineu
(unelte manuale); curele pentru scule; cosoare;
cuţite de rindea (scule); cuţite de rindea
(componente de unelte); instrumente pentru
ascuţirea lamelor; pale pentru avioane; lame
(scule); cuţit (arme); bâte; foarfecă pentru
peluze; burghie; ferăstrău cu coardă; maşini de
împletit (unelte manuale); ciocane marcatoare;
burghie de mână; cuţite de altoit; ciocan
pentru cioplit piatră; desfăcătoare de conserve
neelectrice; sfredele pentru tâmplar; cutii
pentru lame; instrumente pentru marcarea
vitelor; foarfeci pentru vite; aparate pentru
ameţirea vitelor; daltă de călăfătuit; dorn de
perforat (scule manuale); feliatoare neelectrice
de brânză; dălţi; satâre (cuţite); cârlige pentru
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pentru ace; maşini de filetat ace; cleşti;
perfoatoare de numerotare; spărgătoare de
nuci; desfăcătoare de stridii; şpacluri; fier de
derulat (unelte manuale); cuţite de cojit; seturi
de pedichiură; bricege; scule de perforare
(unelte manuale); pisăloage; târnăcoape;
pickhammere; sape (scule); dispozitive pentru
perforarea urechilor; aparate de bătut bolţuri;
cleşti; cuţite pentru pizza neelectrice; cuţit de
rindea; rindele; aparate pentru uciderea
paraziţilor plantelor; cleşti; bastoane de
poliţie; fiare de polizat (instrumente de
polizat); fiare de amorsare (scule manuale);
cuţite de recepare; foarfeci de recepare; cleşti
de recepare; pompe manuale; cleşti de
perforare (unelte manuale); inele de perforare
(aspiratoare pentru articulaţii); perforatoare
(unelte manuale); rindele de fălţuire; agitator
(unelte manuale); agitatoare de deznisipator;
maiuri (unelte manuale); berbeci (unelte
manuale); raşpeluri (unelte manuale);
mecanisme cu clichet (unelte manuale); lame
de ras; casete de lame; curele de ascuţit
briciul; aparate de ras electrice sau
neelectrice; doze pentru alezor; alezoare;
maşini de nituit (scule); ciocane de nituit
(unelte manuale); săbii; agitatoare pentru
deznisipator; lame de ferestrău (componente
de unelte manuale); suporturi de ferăstrău;
ferestrău (unelte manuale); teci pentru săbii;
cuţite de răzuire; foarfeci; racletă (unelte
manuale); unelte de răzuit (unelte manuale);
gupe (unelte manuale); prelungitoare pentru
suporturile burghiurilor de filetat; şurubelniţe;
cuţit de filet pentru şuruburi (unelte manuale);
inele pentru coase; pietre pentru coase; coase;
foarfece pentru grădină; instrumente de
ascuţit; oţeluri de ascuţit; pietre de ascuţit;
pietre rotative de polizor (unelte manuale);
truse de bărbierit; lame de foarfece; foarfece
mecanice (instrumente manuale); foarfece;

manuale pentru extrudarea chiturilor; meliţe
(unelte manuale); coase; hainault; aparate de
tuns animale (unelte manuale); aparate de tuns
de uz personal electrice şi neelectrice; aparate
manuale pentru ondularea părului; pensete;
ciocane (unelte manuale); burghie manuale
(unelte manuale); pompe manuale; unelte
manuale; harpoane; harpoane pentru pescuit;
securi; săpăligă (unelte manuale); bărzi;
burghie de perforare (piese de unelte
manuale); cuţite pentru brăţări (unelte
manuale); cuţite de vânătoare; dălţi pentru
gheaţă; pulverizatoare de insecticide (unelte
manuale); pulverizatoare de insecticide
(unelte manuale); vaporizatoare de insecticide
(unelte manuale); plăci de îndreptat; fiare
(unelte manuale neelectrice); cricuri de
ridicare, manuale; ferăstraie mecanice; oţeluri
pentru cuţite; cuţite; aspiratoare pentru
articulaţii; linguri pentru vin; cancioc (unelte
manuale); calapoade (unelte manuale pentru
cizmari); foarfece pentru gazon (instrumente
manuale); curele pentru ascuţit din piele;
leviere; cricuri manuale; instrumente pentru
marcarea animalelor; macete; ciocane din
lemn (instrumente manuale); seturi de
manichiură; seturi electrice pentru
manichiură; cavile de matisit; ciocane pentru
zidari; pistoale manuale pentru extrudarea
chiturilor; sape late; maşini de tocat carne
(unelte manuale); dispozitive pentru
întinderea benzilor metalice; freze (unelte
manuale); cuţite de tocar (unelte manuale);
cutii de roţi dinţate conice (unelte manuale);
fiare de formare; colectoare de monede; piuă
pentru bătătorire; daltă pentru scobituri; fiare
pentru formare; pile electrice sau neelectrice
pentru unghii; unghiere electrice sau
neelectrice; dispozitive pentru tras unghii
(unelte manuale); dispozitive de extras unghii;
cleşti pentru unghii; aparate de bătut cuie; pile
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lopeţi (scule); seceri; arme albe, altele decât
armele de foc; argintărie (cuţite, furculiţe şi
linguri); instrumente şi dispozitive pentru
jupuirea animalelor; aparate şi instrumente
pentru jupuirea animalelor măcelarului;
aparate şi instrumente pentru sacrificarea
animalelor; baros; feliatoare de brânză
neelectrice; feliatoare de ouă neelectrice;
cazmale (unelte manuale); chei de buloane
(scule); spatule (scule); linguri; pulverizatoare
de insecticid (unelte manuale); echere (scule);
instrumente de ştanţare (unelte manuale);
matriţe (unelte manuale); ciocane pentru
piatră; pietre de ascuţit; dispozitive de
întindere pentru sârme şi benzi metalice
(unelte manuale); instrumente de ascuţit;
aparate pentru ameţirea vitelor; cleşti pentru
zahăr; teci pentru săbii; săbii; seringi pentru
pulverizarea insecticidelor; tacâmuri (cuţite,
furculiţe şi linguri); furculiţe; tacâmuri (cuţite,
furculiţe şi linguri); cheie de robinet; robineţi
(scule); aparate pentru tatuare; extractoare de
scaieţi (unelte manuale); maşină de filetat;
instrumente pentru perforarea biletelor;
desfăcătoare de conserve neelectrice; cleşti;
curele pentru scule (suporturi); instrumente
pentru curăţarea copacilor; mistrii; făraşe de
grădină; cuţite de tăiat ţevi (scule);
instrumente de tăiat ţevi; pensete;
vaporizatoare de insecticid (unelte manuale);
tocătoare de legume; cuţite pentru legume;
aparate de mărunţit legume; feliatoare de
legume; menghine; furci pentru plivit (unelte
manuale); polizoare rotative (unelte manuale);
suporturi pentru bare de ascuţit; bare de
ascuţit; foarfece mari de grădină; dispozitive
de întindere a sârmei (unelte manuale); maşină
de dezizolat sârmă; chei de piuliţe (scule).
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;

adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişi; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar; foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare; plăci cu adrese pentru maşini de
adresare; ştampile cu adrese; maşini de
adresare; benzi adezive pentru papetărie sau
menaj; dozatoare de bandă adezivă
(consumabile de birou); adezivi (lipici) pentru
papetărie sau menaj; panouri publicitare din
hârtie sau carton; albume; almanahuri;
invitaţii (papetărie); acuarele; machete
arhitecturale; table aritmetice; palete de
acuarele pentru artişti (acuarele); atlase; plase
conice din hârtie; saci (pungi, plicuri) din
hârtie sau plastic pentru ambalat; pungi pentru
microunde; saci de gunoi din hârtie sau
plastic; bile pentru pixuri cu rolă; bavete din
hârtie; agrafe de capsat hârtii; benzi de
legătură (legarea cărţilor); mostre biologice
folosite în microscopie (materiale didactice);
table; sugative; şabloane; aparate şi maşini
pentru legătorii (echipamente de birou);
ţesături pentru legătorii; cordoane pentru
legătorii; material pentru legarea cărţilor;
legături pentru cărţi; suporturi pentru cărţi;
broşuri; semne de cărţi; cărţi; învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie; ambajale pentru
sticle din carton sau hârtie; funde din hârtie;
cutii pentru stilouri; cutii din carton sau hârtie;
materiale de ambalat cu bule; dulapuri pentru
papetărie (articole de birou); mese de calcul;
calendare; pânze pentru pictură; hârtie carbon;
tuburi din carton; carduri (cuprinse în această
clasă); carcasă pentru ştampile; cataloage;
cretă pentru litografie; suporturi de cretă; cretă
pentru marcare; mătănii; creioane de cărbune;
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pentru paletizare; hârtie de filtru; materiale
filtrante (hârtie); degetare (articole de birou);
fanioane din hârtie; fluturaşi publicitari;
bibliorafturi pentru hârtii; bibliorafturi
(papetărie); forme imprimate; stilouri cu
cerneală; aparate de francare pentru birou;
florare; suporturi de şpalt (tipografie); saci de
gunoi din hârtie sau plastic; hărţi geografice;
globuri pământeşti; lipici pentru papetărie sau
menaj; gluten (lipici) pentru papetărie sau
menaj; piepteni cu dinţi mărunţi (cuprinşi în
această clasă); grafice imprimate; reprezentări
grafice; reproduceri grafice; felicitări; ţesătură
gumată pentru papetărie; bandă gumată
(papetărie); gume (adezivi) pentru papetărie
sau menaj; aparate pentru etichetare manuală;
manuale; şerveţele din hârtie; suporturi pentru
mâini pentru pictori; specimene de manuscris
pentru copiere; cutii de pălării din carton;
hectografe; secţiuni histologice pentru scopuri
didactice; suporturi pentru carnete de cecuri;
suporturi pentru ştampile; suporturi de
paşapoarte; trafalete; foi din hârtie sau plastic
cu control al umidităţii pentru ambalarea
produselor alimentare; hârtie igienică; carduri
pentru index (papetărie); indexuri; tuşuri;
cerneală; beţe pentru cerneală; pietre pentru
cerneală (rezervoare de cerneală); tuşiere;
panglici impregnate cu tuş; panglici
impregnate cu tuş pentru imprimantele de
computer; foi imprimate cu tuş pentru
aparatele de reprodusere a documentelor; foi
impregnate cu tuş pentru aparate de duplicare;
călimări; călimări Ihtiocol pentru papetărie
sau menaj; folii de protecţie pentru hârtie;
cartele perforate pentru maşini de tricotat tip
Jacquard; etichete, altele decât din material
textil; aparate pentru laminat documente
pentru birouri; registru principal (cărţi); tăvi
pentru scrisori; litere (caractere); pietre
litografice; lucrări litografice de artă;

indicatoare non-electronice pentru grafice;
grafice; suporturi pentru carnete de cecuri;
cromolitografii; cromo; benzi pentru trabuce;
planşete cu clame; agrafe pentru birou; agrafe
pentru bani; ţesături pentru legătorie; suporturi
de hârtie; filtre din hârtie pentru cafea; cărţi de
desene; compasuri pentru desen; claviatură de
culegere (tipografie); panglici de cerneală
pentru imprimante de computer; benzi de
hârtie şi carduri pentru înregistrarea
programelor computerizate; hârtie de copiator
(papetărie); cordoane pentru legătorie; pastă
corectoare (articole de birou); cerneală
corectoare (heliografie); benzi corectoare
(articole de birou); învelitoare din hârtie
pentru ghivecele de flori; coperte (papetărie);
recipiente din hârtie pentru creme; imprimante
neelectrice pentru carduri de credit; cuţite
pentru hârtie (articole de birou); dispozitive de
decalcomanie; diagrame; dozatoare de bandă
adezivă (articole de birou); dosare pentru
documente (papetărie); suporturi de
documente (papetărie); dispozitive de
laminare ca articole de birou; huse pentru
sertare din hârtie parfumate sau nu; planşe
pentru desen; instrumente pentru desen;
materiale pentru desen; paduri de desenat;
stilouri de desen; piuneze; seturi de desen;
echere pentru desen; echere în T pentru desen;
dispozitive de copiere; foi cu cerneală pentru
dispozitive de copiere; şevalete pentru pictori;
benzi elastice pentru birouri; hârtie pentru
electrocardiograf; dispozitive de
galvanoplastie; şabloane de broderie; plăci de
gravură; gravuri; dispozitive pentru sigilarea
plicurilor pentru birouri; plicuri (papetărie);
radiere pentru tabla de scris; produse de
radiere; şabloane pentru ştergere; ace pentru
gravare; prosoape din hârtie pentru faţă;
figurine (statuete) din mucava; dosare
(articole de birou); rolă de folie din plastic
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creioane; suporturi pentru stilouri; stilouri
(articole de birou); publicaţii periodice;
gravuri fotografice; rame de fotografii; aparate
pentru montarea fotografiilor; fotografii
imprimate; pancarte din carton sau hârtie;
naproane din hârtie; scheme; rolă de folie din
plastic pentru paletizare; folie din plastic
pentru ambalare; materiale plastice pentru
modelare; indicatoare non-electronice pentru
grafice; portrete; sisteme de contorizare a
corespondenţei pentru birouri; timbre de
corespondenţă; cărţi poştale; poster; publicaţii
imprimate; orare imprimate; aşternuturi pentru
imprimante, altele decât din material textil;
reglet pentru tipografi; seturi portabile de
imprimare (articole de birou); tipărituri
(gravuri); prospecte; publicaţii tipărite;
perforatoare (articole de birou); hârtie pentru
radiografii; reproduceri grafice; panglici din
hârtie; role pentru maşinile de scris; trafalete;
rozarii; radiere; linii de desen; echere; palete
pentru acuarele pentru artişti; articole pentru
şcoală (papetărie); radiere pentru birouri;
compuşi de etanşare pentru papetărie; maşini
de lipit pentru birouri; sigilii; pecete de siligiu;
ceară de sigilare; timbre seci (ştampile); benzi
autoadezive pentru papetărie sau menaj; foi
din celuloză reciclată pentru ambalare; sigilii
din hârtie; firme din carton sau hârtie; folie de
argint; condeie de ardezie; cărţi de cântece;
bobine pentru panglicile impregnate cu tuş;
echere de desen; tuşiere pentru ştampile;
suporturi pentru ştampile; ştampile de adresă;
ştampile; cutii pentru ştampile; suporturi
pentru creioane şi stilouri; capsatoare pentru
birouri; prese de capsare (articole de birou);
pastă de amidon (adeziv) pentru pentru menaj
sau papetărie; steatit (creta croitorului); litere
din oţel; stilouri din oţel; cutii de matriţe;
plăci de matriţe; matriţe; şabloane (papetărie);
abţibiluri (papetărie); pietre litografice;

litografe; dispozitive de legat; hârtie
luminiscentă; reviste (publicaţie periodică);
copii multiplicate (papetărie); manuale; hărţi
geografice; cretă de marcare; stilouri de
marcare (papetărie); suporturi pentru pahare
de bere; pungi pentru microunde; maşini şi
aparate mimeografe; plastilină; mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti); materiale
de modelare; pastă de modelat; ceară de
modelat cu excepţia celei de uz dentar;
machete arhitecturale; dispozitive pentru
umezirea suprafeţelor gumate (articole de
birou); dispozitive de umezire (articole de
birou); cleme pentru bani; aparate pentru
montarea fotografiilor; felicitări muzicale;
şerveţele de hârtie pentru demachiere;
şerveţele de hârtie pentru masă; ziare; peniţe;
peniţe din aur; carneţele; aparate de
numerotare; numere (caractere); ştampile de
anulare; perforatoare de birou; oleografe;
materiale de ambalat fabricate din amidon;
hârtie de ambalat; carnete (papetărie); carnete
de scris; cutii de acuarele (articole folosite în
şcoală); tăvi de pictură; pensule pentru
pictură; pensule pentru pictori; tablouri cu sau
fără rame; palete pentru pictori; foi volante;
pantografe (instrumente de desen); funde de
hârtie; agrafe de hârtie; hârtie pentru
electrocardiograf; hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat; cuţite pentru hârtie (cutter-e)
(articole pentru birou); panglici din hârtie; foi
de hârtie (papetărie); distrugătoare de hârtie
pentru birouri; hârtie cerată; greutăţi pentru
hârtie; mucavale; hârtie pergament; suporturi
de paşapoarte; paste pentru papetărie sau
menaj; şabloane pentru confecţionarea
rochiilor; şabloane pentru croitorie; cutii de
stilouri; agrafe de stilouri; materiale pentru
ştergerea stilourilor; suporturi de creioane;
suporturi de creioane de grafit; creioane de
grafit; ascuţitori electrice sau neelectrice;
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garnituri de masă din hârtie; şerveţele de masă
din hârtie; feţe de masă din hârtie; table
artimetice; etichete pentru carduri de index;
creta croitorului; globuri pământeşti; şerveţele
de hârtie pentru demachiere; hârtie igienică;
prosoape din hârtie; pânză de calc; ace de
punctare pentru desen; hârtie de calc; şabloane
de copiere; cartonaşe, altele decât pentru
jocuri; tipare de transport (decalcomanie);
hârtie transparentă (papetărie); tăvi pentru
sortarea şi numărarea banilor; tuburi din
carton; caractere (numerale şi litere); taste
pentru maşina de scris; panglici pentru maşina
de scris; maşini de scris electrice sau
neelectrice; aparate de viniete; ambalaje din
vâscoză; acuarele (tablouri); ceară de sigilat;
hârtie cerată; panou de celuloză (papetărie);
hârtie de celuloză; ambalaje (papetărie); hârtie
de ambalat; benzi de fixare instrumentele de
scris; pensule de scris; seturi de scris; casete
pentru scris (papetărie); cretă de scris;
instrumente de scris; materiale de scris; cărţi
de scris sau colorat; suporturi de scris; hârtie
de scris; tăbliţe de scris; tablete de scris; hârtie
xuan pentru caligrafie şi picturi chinezeşti.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase; bureţi abrazivi pentru bucătărie; bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii; dozatoare de
aerosoli, nu pentru uz medical; acvarii
interioare; capace de acvarii; dispozitive
electrice pentru atragerea şi omorârea
insectelor; oale sub presiune neelectrice;
cădiţe portabile pentru copii; bazine; bazine
(recipiente); coşuri pentru uz casnic; linguri
de amestecat pentru bucătărie; bătătoare de
covoare, altele decât maşini; bătătoare

neelectrice; halbe de bere; termosuri pentru
băuturi; coşuri de gunoi; fântâni pentru păsări;
cuşti pentru păsări; amestecătoare neelectrice
pentru uz casnic; mese de călcat; calapoade de
pantofi; întinzătoare de pantofi; tigve;
tirbuşoane; sticle; sticle frigorifice; bazine;
boluri din sticlă; cutii pentru dulciuri; cutii din
sticlă; cutii din metal pentru dozarea de
prosoape din hârtie; cutii de săpun; coşuri de
pâine de uz casnic; cutii de pâine; tocătoare
pentru pâine; perii pentru animale (perii);
mături; produse pentru periat; perii pentru
spălarea vaselor; perii electrice, altele decât
componente ale maşinilor; perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor; perii
pentru încălţăminte; materiale pentru
fabricarea periilor; găleţi; piele de căprioară
pentru curăţat; arzătoare de parfumuri; busturi
din porţelan, teracotă sau sticlă; untiere;
capace pentru untiere; găici pentru nasturi;
servantă (tăvi); cuşti pentru animalele de
companie; forme de prăjituri; candelabre
(lumânări); stingătoare de lumânări; inele de
lumânări; lumânări; cutii de bomboane;
damigene; maşini de măturat covoarele; huse
pentru pieptăn; cazane; ceramică pentru uz
casnic; oale de noapte; capace pentru vase cu
brânză; ornamente din porţelan; beţişoare
chinezeşti pentru mâncat; site (ustensile
casnice); instrumente de curăţare acţionate
manual; cârpe pentru curăţenie; câlţi pentru
curăţat; sisteme de închidere pentru capace
oale; cârpe pentru spălarea podelelor;
suporturi pentru uscarea hainelor; cleşti pentru
rufe; suporturi de întindere pentru
îmbrăcăminte; suporturi de pahare, nu din
hârtie şi cu excepţia garniturilor de masă;
amestecătoare pentru cocktail-uri; filtre
non-electrice de cafea; râşniţe manuale pentru
cafea; servicii de cafea (veselă); ibrice
non-electrice de cafea; lăzi frigorifice
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dentară; ghivece; capcane pentru prins muşte;
palete de muşte; dispozitive pentru răcirea
alimentelor, cu lichide de schimbare a căldurii
pentru uz casnic; perii pentru încălţăminte;
căni pentru fructe; prese non-electrice de
fructe pentru uz casnic; tigăi; cuptoare; cuarţ
topit (produs semifabricat) cu excepţia celui
pentru construcţii; mănuşi de grădinărit; prese
pentru usturoi (ustensile de bucătărie); boluri
din sticlă; vase din sticlă; capace din sticlă;
sticle (recipiente); sticlă pentru geamurile
vehiculelor (produs semifabricat); sticlă cu
conductori electrici fini încorporaţi; borcane
din sticlă (damigene); sticlă opală; sticle
(recipiente); dopuri din sticlă; sticlă brută sau
semifabricată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii; fiole din sticlă (recipiente); vată
din sticlă cu excepţia celei pentru izolare;
sticlă vopsită; întinzătoare pentru mănuşi;
mănuşi pentru uz casnic; mănuşi de lustruit;
vase pentru lipici; cupe; grătare (ustensile
casnice); tigăi grill (ustensile casnice);
suporturi de grătare; grătare (ustensile de
gătit); păr pentru perii; recipiente izolate
contra căldurii; suporturi pentru flori şi plante
(aranjarea florilor); suporturi pentru hârtie
igienică; cornuri pentru băut; ţesale; vase
calde neîncălzite electric; găleţi cu gheaţă;
forme pentru cuburi de gheaţă; vase pentru
gheaţă; terarii de interior (creşterea plantelor);
terarii de interior (animale vii); capcane
pentru insecte; dispozitive electrice pentru
atragerea şi omorârea insectelor; termosuri;
huse formate pentru masa de călcat; mese de
călcat; saci izotermici; calapoade pentru
pantofi; borcane din sticlă (damigene); carafe;
ibrice non-electrice; recipiente pentru
bucătărie; amestecătoare de bucătărie
non-electrice; suporturi de cuţite pentru masă;
perii pentru abajururi; măsuţe; piele pentru
lustruit; seturi de lichior; tăvi pentru

portabile non-electrice; pieptăni electrici;
pieptăni pentru animale; pieptăţi cu dinţi rari
pentru păr; pungi pentru ornat pentru cofetari
(pungi pentru patiserie); recipiente pentru uz
casnic sau pentru bucătărie; forme pentru
copt; cuţite pentru biscuiţi; borcane pentru
biscuiţi; seturi de oale de gătit; oale de gătit;
ţepuşe metalice pentru gătit; ustensile
non-electrice pentru gătit; răcitoare (vase
pentru gheaţă); lăzi frigorifice portabile
non-electrice; dispozitive de răcit alimente
care conţin lichide schimbătoare de căldură
pentru uz casnic; huse pentru ceainice;
ustensile cosmetice; bumbac pentru curăţire;
capace pentru vase; învelitoare, cu excepţia
celor din hârtie pentru ghivece de flori; seturi
de ceai; oliviere; oţetare; tăvi pentru firimituri;
cristal (pahare); ceşti; suport pentru ouă; căni
pentru fructe; pahare din plastic sau hârtie;
ţesale; tocătoare pentru bucătărie; carafe;
friteuze non-electrice; aparate de odorizare de
uz personal; vase; untiere; recipiente pentru
săpun; perii pentru spălarea vaselor; dozatoare
de săpun; cutii metalice pentru dozarea
prosoapelor din hârtie; farfurii de unică
folosinţă; râşniţă non-electrică de uz casnic;
sticle pentru călătorie; pahare de băut; paie;
jgheaburi de adăpare; vase de băut; suporturi
pentru uscare; coşuri de gunoi; aparate de
şters praful de pe mobilă; aparat non-electrice
pentru şters mobila; cârpe de şters praful; vase
din ceramică; suporturi pentru ouă; sticlă
emailată; fructiere; perii pentru sprâncene;
coşuri făcute din ţesături; dispozitive de şters
praful cu pene; încălzitoare non-electrice
pentru biberoane; jgheaburi de alimentare;
fibră de sticlă, cu excepţia celei pentru izolaţii
sau uz textil; fir din fibră de sticlă, nu pentru
uz textil; figurine (statuete) din porţelan,
ceramică sau sticlă; sticle de băut pentru
călătorie; suporturi pentru placa de păr; aţă
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salată; solniţe; bureţi din sârmă pentru
curăţarea tigăilor; tigăi ceramice; farfurioare;
cupe (veselă); bureţi abrazivi; perii abrazive;
servicii (veselă); shaker-e; suporturi pentru
pămătufuri de ras; pămătufuri de ras; perii de
pantofi; limbi de pantofi; întinzătoare de
pantofi; site (ustensile casnice); scurgătoare
(ustensile casnice); indicatoare din porţelan
sau sticlă; cuarţ topit (produs semifabricat)
altul decât pentru construcţii; sifoane pentru
apă gazoasă; bureţi abrazivi pentru piele; hote
de fum pentru uz casnic; cutii pentru săpun;
dozatoare de săpun; suporturi de săpun;
supiere; spatule (ustensile de bucătărie); seturi
de condimente; suporturi pentru bureţi; bureţi
pentru uz casnic; linguri de amestecat pentru
bucătărie; ciocuri pentru recipiente; stropitori;
stropitori pentru udarea florilor şi plantelor;
dispozitive de stropire; suporturi pentru placa
de păr; suporturi pentru pămătufuri de ras;
statui din porţelan, ceramică sau sticlă;
statuete din porţelan, ceramică sau sticlă; vată
de sticlă pentru curăţare; cratiţe; dopuri din
sticlă; site; site pentru uz casnic; întinzătoare
pentru îmbrăcăminte; zaharniţe; siringi pentru
udarea florilor şi plantelor; farfurii de masă;
farfurii de unică folosinţă; veselă alta decât
cuţite, furculiţe şi linguri; căni cu capac;perii
de smolit cu coadă lungă; cupe pentru tarte;
infuzoare de ceai sub formă de bilă; huse
pentru ceainice; infuzoare de ceai; servicii de
ceai (veselă); site de ceai; ceainice; terarii
interioare (creşterea plantelor); terarii de
interior (animalele vii); recipiente izolate
termic pentru alimente; prese pentru cravate;
perii de toaletă; portfarduri; dozatoare pentru
hârtie igienică; suporturi pentru hârtie
igienică; bureţi de baie; ustensile pentru
toaletă; periuţe de dinţi; periuţe de dinţi
electrice; suporturi de scobitori; scobitori;
inele şi suporturi pentru prosoape; capcane

necesităţile animalelor de companie; cutii
pentru gustări; majolică; produse de
demachiere; iesle pentru animale; suporturi
pentru meniuri; cutii pentru reziduuri; mori
pentru uz casnic acţionate manual; mixere
manuale (shaker-e pentru cocktail-uri);
dispozitive non-electrice de amestecat pentru
uz casnic; linguri de amestecat (ustensile de
bucătărie); forme de cuburi de gheaţă; forme
(ustensile de bucătărie); găleţi pentru mop;
mopuri; mozaic din sticlă nu pentru
construcţie; forme de cucuri de gheaţă; forme
(ustensile de bucătărie); clupse pentru şoareci;
căni; pile pentru unghii; suporturi pentru
şerveţele; inele pentru şerveţele; ouă artificiale
de cuib; maşini manuale pentru tăieţei; duze
pentru furtun aspersor; duze pentru stropitori;
oliviere; sticlă opală; sticlă lăptoasă; vase;
farfurii din hârtie; cuţite pentru patiserie;
râşniţe manuale de piper; piperniţe; filtre
non-electrice pentru cafea; arzătoare de
parfumuri; odorizante; pulverizatoare de
parfum; cuşti pentru animale de casă; coşuri
de picnic accesorizate, inclusiv vase; spatule
pentru plăcinte; pămătuf din păr de porc;
puşculiţe; ţepuşe metalice pentru gătit; pipete
(degustarea vinului); ulcioare; sticlă în plăci
(materiale brute); farfurii din hârtie; capace
pentru oalele de fiert lapte; pistoane pentru
curăţirea scurgerilor înfundate; aparate şi
maşini de lustruire pentru uz casnic
non-electrice; mănuşi de lustruire; piele pentru
lustruire; materiale de lustruire cu excepţia
preparatelor, hârtiei şi pietrei; porţelanuri;
capace pentru oale; oale; produse de olărit;
inele pentru păsări; pudriere; pămătufuri
pentru pudră; praf de sticlă pentru decorare;
prese pentru pantaloni; suporturi şi inele
pentru prosoape; sticle frigorifice; containere
de gunoi; inele pentru păsări; sucitoare de uz
casnic; rozete pentru stropitoare; boluri de
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materiale textile; draperii din material textil
sau plastic; huse pentru perne; damasc;
lenjerie damascată; rips; perdele pentru uşi;
stofă pentru covoare; puf de eider (învelitori);
material elastic ţesut; ţesătură pentru broderie;
material textil esparto; material textil; material
textil pentru încălţăminte; material textil care
imită pielea animalelor; ţesături pentru uz
textil; prosoape de faţă din material textil;
fetru; pânză din fibră de sticlă pentru uz textil;
produse de filtrare din material textil; huse din
pânză pentru capacul de toaletă; drapele nu
din hârtie; flanel (ţesătură); flanel sanitar;
ţesătură pentru încălţăminte; pânză moltonată;
huse din plastic pentru mobilă; huse desfăcute;
finet; tifon (ţesătură); pânză de sticlă
(prosoape); pânză cauciucată, alta decât pentru
papetărie; ţesătură de păr (ţesătură de sac);
batiste din material textil; căptuşeli din
material textil pentru pălării; ţesătură de
cânepă; pânză de cânepă; lenjerii; jerseu
(ţesătură); pânză de iută; ţesătură tricotată;
etichete pentru ţesături; ţesături pentru
lenjerii; lenjerie demascată; lenjerie; ţesătură
de lenjerie; căptuşeală textilă pentru
încălţăminte; căptuşeli din material textil
pentru pălării; căptuşeli (textile); şerveţele
pentru demachiere (ţesătură); marabu
(ţesătură); material textil; naproane nu din
hârtie; huse pentru saltele; mănuşi pentru
spălare; moleschin (ţesătură); plase de ţânţari;
şerveţele de pânză pentru demachiere;
şerveţele de masă din material textil; perdele
împletite; plase de ţânţari; fibre textile
neţesute; muşama folosită ca faţă de masă;
dosuri de perne; feţe de perne; materiale din
plastic (înlocuitoare de ţesături); pânze
multiple la maşina de imprimat din material
textil; ţesătură de ramie; ţesătură de raion;
pături de călătorie (pături); naproane
transversale; flanel sanitar; serviete din

pentru insecte; tăvi pentru uz casnic; tăvi din
hârtie pentru uz casnic; tăvi pentru necesităţi
pentru animalele de companie; suporturi de
pahare (ustensile de masă); prese pentru
pantaloni; urne; ustensile pentru uz casnic;
sticle cu vid; portfarduri dotate; vaze; vase
pentru legume; vase metalice pentru gheaţă şi
băuturi cu gheaţă; fibre din siliciu cu excepţia
celor textile; aparate de făcut grofe
non-electrice; scânduri pentru spălat rufe;
cârpe pentru spălarea pardoselilor; căzi de
baie; coşuri de hârtii; aparat cu apă pentru
curăţarea dinţilor şi gingiilor; stropitoare;
dispozitive de udare; aparate non-electrice
pentru lustruire cu ceară; dispozitive
non-electrice pentru lustruire cu ceară pentru
pantofi; teluri neelectrice pentru uz casnic;
jardiniere; degustătoare de vin (sifoane); lână
oţelită pentru curăţare; lucrări de artă din
porţelan, teracotă sau sticlă.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă; ţesături
adezive aplicate folosind căldura; ţesături
impenetrabile la gaze ale baloanelor
aernonautice; baloane (ţesături impenetrabile
la gaze ale baloanelor aeronautice); bannere;
materiale textile pentru baie exceptând
îmbrăcămintea; pături pentru pat; lenjerii;
huse pentru pat; cearşaf din hârtie pentru pat;
lenjerii pentru pat; cuverturi; ţesătură pentru
biliard; pături pentru pat; ţesătură pentru site;
brocart; vatir; pânză; stambă; ţesătură de
stambă imprimată; pânze pentru tapiţerie sau
broderie; tifon; ţesături pentru şnururi; şeviot
(ţesătură); pânză; suporturi de pahare
(garnituri pentru masă); ţesături din bumbac;
huse din material textil pentru mobilă; huse
din plastic pentru mobilă; învelitori (lenjerii
de pat); husă din material textil pentru capacul
de toaletă; huse pentru perne; crep (material
textil); crepon; suporturi de draperii din
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managementul afacerilor pentru hoteluri;
managementul afacerilor pentru artişti;
managementul afacerilor sportivilor;
consultanţă pentru organizarea afacerii;
cercetare de afaceri; servicii de relocare
pentru afaceri; administrare comercială a
licenţierii produselor şi serviciilor pentru alte
companii; agenţii pentru informaţii
comerciale; informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori);
asistenţă de management comercial şi
industrial; prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; servicii de
comparaţie a preţurilor; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
compilarea statisticilor; compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate;
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate; consultanţă profesională în
afaceri; informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori);
analiza preţului; intermedieri căutări de date
în fişiere de computer; demonstraţii cu
produse; publicitate prin corespondenţă
directă; distribuirea materialelor publicitare;
distribuirea de eşantioane; reproducerea
documentelor; prognoze economice; experţi în
eficienţă; agenţii de locuri de muncă;
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare; organizarea de prezentări de
modă în scop promoţional; management
computerizat al fişierelor; prognoze
economice; managementul afacerilor pentru
hoteluri; agenţii de import-export; asistenţă
pentru management industrial sau comercial;
agenţii de informare comercială; informaţii de
afaceri; anchete de afaceri; investigaţii de
afaceri; facturare; servicii de structurare în
scop publicitar; administrare comercială a
licenţierii produselor şi serviciilor pentru alte
companii; servicii de consiliere pentru

material textil; dosuri de perne; foi textile;
perdele de duş din material plastic sau textil;
mantale; mătase (ţesătură); ţesături din mătase
pentru şabloane de imprimare; saci de dormit
(căptuşeală); feţe de masă nu din hârtie;
şerveţele de masă din material textil; tafta
(ţesătură); tapiserie din material textil; dosuri
de pernă (lenjerii); dosuri (huse pentru
saltele); şerveţele demachiante din material
textil; prosoape din material textil; ţesături
pentru broderie; pături de călătorie (pături);
împletitură (ţesătură); tul; materiale textile
pentru umpluturi; catifea; ţesături puse pe
pereţi; mănuşi pentru spălat; ţesătură din lână;
pânză de lână; zefir (ţesătură).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; contabilitate;
întocmirea extraselor de cont; administrare
comercială a licenţierii produselor şi
serviciilor pentru alte companii; procesarea
administrativă a ordinelor de comandă; agenţii
de publicitate; publicitate prin poştă;
actualizarea materialelor publicitare;
răspândirea materialelor publicitare;
închirierea spaţiilor publicitare; informaţii
comerciale şi consiliere pentru clienţi (firmă
pentru consilierea consumatorilor); analiza
preţului de achiziţie; răspunderea la telefon
pentru abonaţii indisponibili; evaluări ale
afacerilor; intermedierea abonamentelor de
ziar; intermedierea serviciilor de
telecomunicaţii; managementul afacerilor
pentru artişti; asistenţă în managementul
afacerilor; licitaţii; auditare; transmiterea
facturilor prin poştă; contabilitate; evaluarea
afacerii; consultanţă profesională în afaceri;
informaţii de afaceri; anchete de afaceri;
investigaţii de afaceri; managementul
afacerilor şi consultată de organizare; asistenţă
pentru managementul afacerilor; consultanţă
pentru managementul afacerilor;
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comunicare pentru retail; intermedieri de
promoţii de vânzare; distribuirea
eşantioanelor; servicii de secretariat; aranjarea
vitrinelor; stenografie; căutare sponsorizare;
întocmirea extraselor de cont; compilarea
statisticilor; intermedierea abonamentelor la
servicii de telecomunicaţii; intermedierea
abonamentelor de ziar; sistematizarea
informaţiilor în bazele de date computerizate;
pregătirea taxelor; intermedierea serviciilor de
telecomunicaţii; servicii de telemarketing;
servicii de răspuns la telefon pentru abonaţii
indisponibili; publicitate televizată; reclame
televizate; testare psihologică pentru
selectarea personalului; scrierea textelor
publicitare; organizarea de târguri pentru
scopuri comerciale sau publicitare;
transcriere; dactilografiere; actualizarea
materialului publicitar; închirierea
tonomatelor; procesarea cuvintelor; scrierea
textelor publicitare.
˜˜˜˜˜˜˜

managementul afacerilor; asistenţă de
management comercial sau industrial;
managementul fişierelor computerizate;
consultanţă de management al personalului;
marketing; cercetare de marketing; studii de
marketing; modeling pentru promoţii
publicitare sau de vânzări; servicii de culegere
a ştirilor; intermedierea abonamentelor de
ziar; închirieri de echipamente şi aparatură de
birou; publicitate online pe o reţea de
computere; sondaje de opinie; organizarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare;
publicitate în aer liber; servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri); întocmirea
ştatelor de plată; consultanţă în domeniul
managementului personalului; recrutarea
personalului; servicii de fotocopiere;
prezentarea de produse în mediile de
comunicare pentru retail; servicii de
comparare a preţurilor; procesarea
administrativă a ordinelor de comandă;
procesare a cuvintelor; intermediere de
achiziţii (achiziţia de produse şi servicii
pentru alte afaceri); producţia de clipuri
publicitare; testare psihologică pentru
selectarea personalului; relaţii publice;
publicarea textelor publicitare; pregătirea
secţiunilor publicitare; închirierea de material
publicitar; publicarea textelor publicitare;
scrierea textelor publicitare; procesarea
administrativă a ordinelor de comandă;
publicitate radio; reclame radio; personal de
recrutare; servicii de relocare pentru
afaceri;închirierea spaţiilor publicitare;
închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare; închirierea de aparate
de fotocopiere; închirierea tonomatelor;
închirierea aparaturii şi echipamentelor de
birou; închiriere de material publicitar;
reproducerea documentelor; cercetarea
afacerilor; prezentarea produselor în medii de

(210) M 2015 08505
(151) 30/12/2015
(732) S.C. CASUTA CU MIGDALE, Nr.
453, judeţul Timiş, , GIARMATA
ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI
(540)
Căsuţa cu Migdale
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

(210) M 2015 08507
(151) 30/12/2015
(732) POPA VALERIU, Intrarea Izvoarelor
nr. 23, judeţul Ilfov, OTOPENI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08506
(151) 30/12/2015
(732) TSV PETROLIERE, Str. Speranţei
nr. 70-74, camera 3, Judeţul Ilfov,
077025, BRAGADIRU ROMANIA
(540)

(210) M 2015 08508
(151) 30/12/2015
(732) MALURO BROTHERS SRL-D, Str.
Tunsu Petre nr. 8, bl. 12, sc. 2, ap. 27,
camera 3, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

CONTEMPORANII
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; film, teatru, muzică.

TRANSOIL logistic & distribution
(591) Culori revendicate:verde, albastru
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270510; 270511; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii de intermediere în comerţul cu
combustibili, minereuri, metale şi produse
chimice pentru industrie.

MALURO
(591) Culori revendicate:maro, galben
(531) Clasificare Viena:250119; 260416;
260418; 270501; 270502;

˜˜˜˜˜˜˜
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

(210) M 2015 08510
(151) 30/12/2015
(732) P
R
O
D
A
N
ADRIANA-ROXANA-ELENA, Str.
Gârleni nr. 3, bl. C79, sc. 1, ap. 4,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER DE
TEHNOLOGIE AGPITT S.R.L.,
B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2,
ap. 28, sector 4, oficiul poştal 5
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 08509
(151) 30/12/2015
(732) S.C. MASTER DAIRY TRADING
S.R.L., Str. Silozului nr. 9, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

The Tipping Point Little Things Can
Make a Big Difference
AL DAR

(591) Culori revendicate:galben deschis,
galben închis, portocaliu, muştar
deschis, muştar închis, bej, măsliniu,
maron, mov

(591) Culori revendicate:negru, alb, verde,
roşu, galben, maro, albastru, auriu
(531) Clasificare Viena:010306; 060706;
061911; 080309; 110320; 260116;
270112; 270501; 270502; 290115;

(531) Clasificare Viena:260408; 260409;
270501; 270502; 270508; 270510;
290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08514
(151) 30/12/2015
(732) VASILE ELENA, Str. Dornei nr.
111, sector 1, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

Premiile de fotografie "Mihai VASILE"

˜˜˜˜˜˜˜

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare concurs de
fotografie şi expoziţii fotografie.

(210) M 2015 08516
(151) 30/12/2015
(732) ASOCIATIA EXPOSURE, Str.
Ciucea, nr. 7, bl. L20, sc. 1, et. 8, ap.
33, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2015 08515
(151) 30/12/2015
(732) ASOCIATIA CULTOUR, Str.
Aurului, nr. 18, bl. M2, sc. A, et. 2, ap.
10, sector 2, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
BUCHAREST PHOTO WEEK
bucharestphotoweek.ro
(531) Clasificare Viena:261109; 270501;
270510; 270511;

Walkabout Free Tour

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie şi divertisment; activităţi
culturale; organizare de conferinte în materie
de activităţi culturale; organizarea de
concursuri (educaţie sau divertisment);
educaţie în domeniul artei prin intermediul
cursurilor prin corespondenţă; expoziţii de
artă; organizare de expoziţii educaţionale;

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(531) Clasificare Viena:020919; 030719;
260114; 260116; 270508; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
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organizare de expoziţii pentru divertisment;
realizare de expoziţii cu scopuri culturale;
organizare de expoziţii în scopuri culturale;
orgzanizare de expoziţii cu scop educativ.

(210) M 2015 08512
(151) 30/12/2015
(732) P
R
O
D
A
N
ADRIANA-ROXANA-ELENA, Str.
Gârleni nr. 3, bl. C79, sc. 1, ap. 4,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER DE
TEHNOLOGIE AGPITT S.R.L.,
B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2,
ap. 28, sector 4, oficiul poştal 5
BUCUREŞTI
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 08511
(151) 30/12/2015
(732) P
R
O
D
A
N
ADRIANA-ROXANA-ELENA, Str.
Gârleni nr. 3, bl. C79, sc. 1, ap. 4,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER DE
TEHNOLOGIE AGPITT S.R.L.,
B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2,
ap. 28, sector 4, oficiul poştal 5
BUCUREŞTI
(540)

Laboratorul de Gusturi şi Fapte bune
(531) Clasificare Viena:090719; 270501;
270502; 270508;
FUNDAŢIA TINEREŢE FĂRĂ
BĂTRÂNEŢE

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(531) Clasificare Viena:050105; 050116;
260115; 260116; 260121; 270508;
270510;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(531) Clasificare Viena:090701; 090725;
270501; 270504; 270508; 290114;

(210) M 2015 08513
(151) 30/12/2015
(732) P
R
O
D
A
N
ADRIANA-ROXANA-ELENA, Str.
Gârleni nr. 3, bl. C79, sc. 1, ap. 4,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER DE
TEHNOLOGIE AGPITT S.R.L.,
B-dul Libertăţii nr. 12, bl. 113, sc. 2,
ap. 28, sector 4, oficiul poştal 5
BUCUREŞTI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
40 Tratament de materiale.

(540)

COMŞA
(591) Culori revendicate:roşu,
albastru, muştar

˜˜˜˜˜˜˜
galben,
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